
A jó idő beálltával kerületszer-
te újfelújítási munkák zajlanak 
egészen őszig. A  II. Kerületi, 
valamint a Fővárosi Önkor-
mányzat beruházásában forgal-
mas útszakaszok épülnek újra, 
és körforgalmat hoznak létre 
Pesthidegkúton. Városrészünk 
kezdeményezésére olyan utak 
is megújulhatnak idén, illetve 
jövőre, amelyek nem a II. kerü-
let, hanem a főváros (Budapest 
Közút Zrt.) kezelésében állnak, 
és állapotuk bőven hagy kíván-
nivalót maga után.

(Folytatás a 4-5. oldalon.)

Folytatódnak a kerületünket érintő nagy fővárosi útfelújítások
Indul a Pusztaszeri út építése – a főváros döntött a Bimbó út újabb szakaszának felújításáról is

Óriási hangulat és rekord nézőszám a huszadik, 
jubileumi II. Kerület Napja fesztiválon

Ákos adott nagykoncertet a Millenárison
Idén huszadik alkalommal rendezte meg 
a II. Kerület Napja ingyenes kulturális 
és szórakoztató rendezvénysorozatot a 
II. Kerületi Önkormányzat. A jubileu-
mi fesztivált Kovács Ákos, Kossuth-díjas 
dal- és zeneszerző, énekes-előadómű-
vész fellépése nyitotta meg június 14-
én este a Millenárison, ahol 2019-es 
turnéja keretében fergeteges, kétórás 
nagykoncertet adott a több ezer fős tom-
boló közönség előtt. Pénteken nemcsak 
a nyári levegő volt forró a II. kerület 
szívében, hanem a hangulat is, amihez 
hozzájárult az ünnepi légkör, a lenyűgöző 
színpadi látvány és a hangzás. 

A sztárparádé szombaton folytató-
dott. Délelőtt, a megannyi programot 
kínáló családi nap keretében Halász Ju-
dit varázsolta el a közönséget, délután 
pedig a Blahalouisiana együttes lépett 
színpadra. Az esti nosztalgia party nem 
véletlenül vonzott tömegeket: Szűcs Ju-
dith, Radics Gigi, Tolcsvay László, Charlie, 
valamint Korda György és Balázs Klári da-
laira bulizhatott a II. kerületi közönség. 
Részletes beszámolót a kerek évfordulós 
rendezvényről következő számunkban 
olvashatnak.
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2. OLDAL KÖZÉRDEKŰ BUDAI POLGÁR

HIVATALI NYITVATARTÁS júLIuS 1-Ig
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 2019. JúlIUS 1-Ig, 
AZ úJ KöZPonTI IroDA (1023 mArgIT U. 2-4.) mEgnYITáSáIg

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30, valamint 
minden páros pénteken 
8.00-11.30-ig a Rezeda 
utca 10. szám alatt.

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek,
Általános igazgatási ügyek

1021 Vadaskerti u. 13/a
Tel.: 346-5437,
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, szer-
da: 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, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 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, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös kép-
viselőknek (1024 Mechwart liget 1.).

A PolgármESTErI HIvATAl JúlIUS 1. UTán IS 
válToZATlAn HElYEn műKöDő IroDáI

Anyakönyvi ügyek
1024 Budapest Mechwart liget 1.
Tel.: (06 1) 346-5521, 5631, 5632, 
5633, 5634, 5567

hétfő: 13.30–18.00 
sorszám szerint, szerda: 
8.00–12.00; 12.30–16.30 
sorszám szerint

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30
(kedd és csütörtök: telefo-
nos egyeztetés alapján)

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

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

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

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁjÁNAK NYITVATARTÁSA: hétfőn és 
szerdán 10–18, kedden és csütörtökön 8–15, péntek 9–14 óráig. 
Június 11. és augusztus 20. között nyári nyitvatartás: pénteken-
ként 9–12 óra között. Telefonszám: (06 1) 212-5030 (1024 Keleti 
Károly u. 13/b).
INgYENES jOgI TANÁcSADÁS a Fidesz II. kerületi szervezeténél. 
Időpont-egyeztetés nyitvatartási időben a (06 1) 212-5030-as 
számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁjA (1024 Keleti K. u. 29.) fogad-
ja a bejelentkezéseket a (06 20) 374-2086-os számon. E-mail: 
kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.face-
book.com/kdnpbp2.
KéPVISELőI IRODA: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület 
országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 12-16, szerdán 13-17, 
pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: 
(06 20) 355-8199).
AZ MSZP II. KERÜLETI SZERVEZETéNEK IRODÁjA hétfő és csütör-
tök 12-18 óra között, valamint kedd, szerda, péntek 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 munka-
jogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes 
bejelentkezés a (06 1) 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 Gyertyás vendéglőben (1028 
Hidegkúti út 172.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 
70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, Fa-
cebook: Jobbik Második Kerület). 
A DEMOKRATIKuS KOALÍcIÓ önkormányzati képviselője, Kecs-
kés 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 (06 1) 275-8186-os telefonszámon, vagy 
a budapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
A PÁRBESZéD MAgYARORSZÁgéRT helyi képviselője Kovács Már-
ton. Fogadóóra előzetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 
573-9033-as telefonszámon.
AZ éSZAK-BuDAI KISgAZDA POLgÁRI EgYESÜLET tisztelettel várja az 
érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: 
(06 20) 976-2415.

Megváltoztak a Rét utcai rendelő 
egyes telefonszámai

Május 30-tól megváltoztak a Rét utcai rendelő gyermekorvosainak 
a telefonszámai: dr. Timár Teréz: 225-8102, dr. Tapodi Adrienn: 212-
4268, dr. cesko Izabella: 200-1761, dr. czok Melinda: 225-0800. Egyéb 
információ a https://gyermekret.hu oldalon érhető el!

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft. 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@budaipol-
gar.hu). Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. 
Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budai-
polgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. 

Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem 
vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következő megjelenés: 2019. július 6., lapzárta: 2019. június 26.
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. június 28.
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Tisztelt II. Kerületiek!
2019. JúLIUS 1-jétől várjuk Önöket az önkormányzat új Központi Ügy-
félszolgálatán a Margit utca 2-4.-ben, ahol gyorsan, egy helyen, modern 
környezetben, kibővített nyitvatartási időben intézhetik el ügyeiket. Felkészült 
szakembereink készséggel állnak az Önök rendelkezésére!
2019. júLIuS 1-jéTőL új ÜgYET MÁR cSAK ITT LEHET INDÍTANI! 
JúLIUS 1. és 14. között a Központi Ügyfélszolgálat a jelenlegi ügyfélfogadási 
rendben (hétfő: 13:30–18:00; szerda: 8:00–16:30; péntek: 8:00–11:30) tart nyitva. 
JúLIUS 15-től meghosszabbított nyitvatartási idővel állunk szolgálatukra az 
alábbi időpontokban: hétfő: 8:00–12:00 13:00–17:00; kedd: 8:00–12:00 13:00–
16:00; szerda: 8:00–12:00 13:00–18:00; csütörtök: 8:00–12:00 13:00–16:00; 
péntek: 8:00–13:00. 12-13 óra között az ügyfélfogadás szünetel, kivéve pénteken. 
VÁLTOZATLAN HELYEN éS MÓDON INTéZHETőK TOVÁBBRA IS:
• az anyakönyvi ügyek – Mechwart liget 1. • a parkolási ügyek – Bécsi 
út 17-21. • az adóügyek – Frankel Leó út 7-9. (Telefonszámok, e-mail-címek, 
ügyfélfogadási időpontok a fenti táblázatban találhatók.) Részletek a 3. oldalon.



2019/11 – június 15. KÉT HÉT 3. OLDAL

A Margit utca 2-4. szám alatt nyit modern 
ügyfélszolgálatot a II. Kerületi Önkormányzat 
július 1-jén. A jól megközelíthető irodában a 
próbaidőszakot követően a hivatali ügyfél-
fogadási rendhez képest hosszabb nyitva-
tartással várják az ügyfeleket július 15-től. 
A Központi Ügyfélszolgálaton – az anya-
könyvi, a parkolási és az adóügyeken kívül – 
egyablakos rendszerben fogadják az ügyeiket 
intézőket a széles körű ismerettel rendelkező 
generalista és szakügyintéző munkatársak.
 

Ügyfélszolgálati központot nyit az önkormányzat
Hosszabb nyitvatartás – kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés

A II. kerület vezetése még 2017-ben kezdett 
bele a hivatal működését érintő reformok-
ba. A  harmadik önkormányzati ciklusban, 
amely egyben az első ötéves intervallum, 
már összegyűlt a kellő tapasztalat és idő is 
jutott a megalapozott átalakításra. Elsőként 
a struktúraátalakítást végezték el, amelynek 
eredményeként a hivatal hatékonysága jelen-
tősen javult. Mindez az ügyfeleket még nem 
érintette közvetlenül. Már 
akkor nyilvánvaló volt, hogy 
az átalakításnak folytatódnia 
kell, a cél egy új szemléletű, 
ügyfélközpontú hivatal kiala-
kítása volt.

– Második lépésként új ügy-
félszolgálati rendszert alakított 
ki az önkormányzat, ami a pol-
gármesteri hivatal életében is 
változásokat jelent – mondta 
el lapunknak Tarapcsákné Po-
lák Valéria, az ügyfélszolgálati 
központ vezetője. –  Ezt már 
ügyfeleink is megérzik majd, 
hiszen kényelmesebb körül-
mények között, hosszabb nyitvatartással fo-
gadjuk őket az eleve kizárólag ügyfélfogadási 
céllal létrehozott irodában. A hivatal számos 
egysége külső irodában működik, a Mechwart 
ligeti főépületben pedig szűkös a hely egy ké-
nyelmes, minden igényt kielégítő iroda ki-
alakítására. Az önkormányzat a Margit körút 
és a Margit utca sarkán álló épület egyik föld-
szinti helyiségét alakította át ügyfélszolgálati 
központnak. Az anyakönyvi, parkolási és adó-
ügyeken kívül minden más ügyet itt kell majd 
intézni.

A Központi Ügyfélszolgálat vezetője elmond-
ta, hogy egyablakos ügyintézés jelleggel négy 
– úgynevezett generalista – kolléga váltásban 

foglalkozik az ügyfelekkel a szak-
ügyintézőkkel együtt. A különböző 
típusú ügyekben egyaránt ottho-
nosan mozgó munkatársak befo-
gadják az új ügyeket és az ügymenet 
állásáról is náluk lehet érdeklődni. 

Fontos tudni, hogy a hivatal 
főépületében és a külső irodák-
ban a központ megnyitásával egy 
időben megszűnik az ügyintézési 
lehetőség.

– Célunk, hogy az ügyfélszol-
gálati központban az ügyfelek 
egyedi szempontjai a lehető leg-
teljesebben megjelenhessenek, 
ezért ennek tükrében a lehető 

legkörültekintőbben képeztük ki kollégáinkat 
– hangsúlyozta Tarapcsákné Polák Valéria. – Az 
ügyfélszolgálati pultok mögött Móriné Illés Márta, 
Telegdi Noémi, Tomár Ildikó és Varga Dóra várja 
majd az ügyfeleket. Egy-egy ügy során ők tartják 
majd a kapcsolatot az ügyfél és a hivatal egységei 
között. Jelentős változás az is, hogy a hivatal ál-
talános ügyfélfogadási rendjétől eltérően a Mar-
git utcai irodában hosszabb lesz a nyitvatartási 
idő. A II. kerület lakói egyszerűbben intézhetik 
ügyeiket, gyorsabb és jobb szakmai színvonalú 
szolgáltatást kaphatnak.

Az új ügyfélszolgálat nemcsak modernebb 
és kényelmesebb, mint amit az irodai ügy-
intézés során megszokhattak a lakók, hanem 
közösségi közlekedést használva, valamint a 
közeli parkoló miatt gépkocsival is jól meg-
közelíthető.

Az ügyfeleket az ügyeiket eddig intéző iro-
dákban tájékoztató plakátokon, illetve szóró-
lapokon, az önkormányzat honlapján (www.
masodikkerulet.hu) és Facebook-oldalán 
egyaránt értesítik a változásról, felhívva a fi-
gyelmet az új ügyfélszolgálati központ elér-
hetőségeire.

KöZPONTI ÜgYFéLSZOLgÁLAT
1024 Margit utca 2-4.

E-mail: ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.
Telefon: (06) 1 346-5600.
ÜgYFéLFOgADÁS: JúLIuS 1. és 14. között: 
hétfő: 13:30–18:00; szerda: 8:00–16:30; péntek: 
8:00–11:30. JúLIuS 15-től: hétfő: 8:00–12:00, 
13:00–17:00; kedd: 8:00–12:00, 13:00–16:00; 
szerda: 8:00–12:00, 13:00–18:00; csütörtök: 
8:00–12:00, 13:00–16:00; péntek: 8:00–13:00. 
12-13 óra között az ügyfélfogadás szünetel, kivéve 
pénteken. 

Ahol változatlan marad az ügyfélfogadási rend
ANYAKöNYVI ÜgYEK: 1024 Mechwart liget 1., földszint, tel.: (06 1) 346-5521, 5631, 5632, 5633, 5634, 
5567. Nyitvatartás: hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30 sorszám szerint (kivéve: házassági szándék be-
jelentése – csak időpontra), kedd és csütörtök: 8.00–12.00 időpontra. Pénteken nincs félfogadás.
II. Kerület területén történt még nem anyakönyvezett haláleset ügyekben: hétfő: 8.00–12.00, 13.30–18.00, 
szerda: 8.00–16.30 sorszám szerint, kedd, csütörtök: 8.00–12.00 sorszám szerint. Péntek: 8.00–11.00 csak 
temetési engedély kiadása. ADÓÜgYI OSZTÁLY: 1027 Frankel L. út 7-9., tel.: (06 1) 346-5757, e-mail: 
adougy@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás: hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–11.30 (kedd 
és csütörtök: telefonos egyeztetés alapján). PARKOLÁSI ÜgYFéLSZOLgÁLAT: 1023 Bécsi út 17–21., 
tel.: (06 1) 346-5599. Fax:  (06 1) 346-5515, e-mail: parkolas@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás: hétfő, kedd 
és csütörtök: 9–17, szerda: 9–18, péntek: 9–16. Ebédidő 12.30–13.00-ig.

Tarapcsákné Polák Valéria, 
az ügyfélszolgálati 
központ vezetője

Már zajlik az 
új Központi 
Ügyfélszolgálat 
berendezése és 
a bútorozása, 
július 1-jére min-
den készen áll 
majd az ügyfelek 
fogadására
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Fővárosi kezelésű utak is megújulnak 
a II. kerületben

(Folytatás az 1. oldalról.)

A II. Kerületi Önkormányzathoz, illetve a 
polgármesteri hivatalhoz beérkező pana-
szok alapján főleg a fővárosi önkormányzat 
tulajdonában, illetve kezelésében lévő utak 
minősége okoz gondot a gépjárművel, vagy 
akár kerékpárral közlekedőknek. Az állag-
romlásnak főként a forgalmas, menetrend 
szerinti autóbuszok által is használt útvo-
nalak vannak kitéve, de a nagyszámú gép-
jármű, illetve a hegyvidéki domborzati vi-
szonyok is az utak gyorsabb elhasználódását 
eredményezik.

A II. Kerületi Önkormányzat a saját ke-
zelésében lévő úthálózat karbantartására 
és fejlesztésére idén összesen kétmilliárd 
forintot fordíthat, ami nagyságrendekkel 
több, mint amennyit például négy-öt éve 
engedett meg a kerület feszesebb költség-

vetése. Ennek keretében épül többek között 
körforgalom a Nagyrét utca–Ördögárok utca 
kereszteződést biztonságosabbá téve (rész-
letek az 5. oldalon), illetve a Marczibányi 
téren az Alvinci és Felvinci útnál is.  

– Fontos eredmény, hogy a fővárosi ön-
kormányzattal egyeztetve számos olyan út 
is megújul, amely nem kerületünk keze-
lésében van – mondta el lapunknak Láng 
Zsolt polgármester. – Jelenleg is zajlik a sok 
panasz forrásaként ismert Pasaréti út fel-
újítása, új burkolatot kap a Pusztaszeri út 
közismerten rossz állapotú szakasza a Felső 
Zöldmáli út és a Cimbalom utca között, és 
megújul a Szemlő-hegyi-barlang előtti cso-
mópont is, a munkák június közepén kez-
dődnek (részletek az 5. oldalon). Szintén 
nyáron kezdenek neki a Rómer Flóris utca, 
illetve az Ankara utca (rózsadombi szerpen-
tin) felújításának. Aki arra jár, tudja, hogy 

ez mennyire égető feladat – tette hozzá a 
polgármester.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy jövőre 
szintén több rossz állapotú, a Budapest Köz-
út Zrt. kezelésében lévő II. kerületi főút is új 
burkolatot kaphat. Mint mondta a Fővárosi 
Közgyűlés májusi ülésén módosító indít-
ványt nyújtott be az útfelújítási programmal 
kapcsolatban, ennek köszönhetően jövőre 
elkezdődhet a Bimbó út Gábor Áron utca és 
Fenyves utca közötti szakaszának felújítása. 
Az útszakasz engedélyezési dokumentációja 
még idén elkészül, hasonlóképpen a Szilágyi 
Erzsébet fasorhoz, amely az 59-es szám és 
a Hidász utca között újulhat meg 2020-ban 
a rossz állapotú szervizúttal együtt. A belső 
városrészen keresztül közlekedőknek szin-
tén jó hír lehet, hogy jövőre elvégzik a Mar-
git körút Lipthay utca és Margit utca közötti 
szakaszának felújítását is.

II. kerületi javaslatra jövőre elkezdődhet a Bimbó út Gábor Áron utca 
és Fenyves utca közötti szakaszának újjáépítése

A Szilágyi Erzsébet fasor egy része a szervizútjával 
együtt kaphat új burkolatot a következő évben

A nyáron kezdődik el a Rómer Flóris utca felújítása a 
Margit körút és a Szemlőhegy utca között, és az Ankara 
utca (rózsadombi szerpentin) is megújulhat

Jövőre a fővárosi önkormányzat felújíttatja a Margit 
körút Lipthay utca és Margit utca közötti szakaszát
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Június közepén kezdődik a Pusztaszeri út felújítása
Megújul a Pusztaszeri út a Felső Zöldmáli 
út és a Cimbalom utca közötti szakaszon, 
és átépül a Felső Zöldmáli úti csomópont 
a fővárosi önkormányzat megbízásából, a 
Budapest Közút Zrt. beruházásában. A mun-
kálatok ideje alatt az osztott útpálya egyik 
oldalán haladhat mindkét irány forgalma.
 
A munkavégzés során valamivel több mint 
600 méter hosszon közel 9300 négyzetméter 
felületet teljes pályaszerkezet-cserével, vagy 
két réteg aszfaltburkolat átépítésével újíta-
nak fel. Mindkét oldalon átépítik a kiemelt 
szegélykősort és futósort is, akadálymentes-
sé teszik a gyalogosátvezetéseket, valamint a 
vakok és gyengénlátók közlekedését segítő 
taktilis megállítójeleket építenek ki. Átépül 
a Felső Zöldmáli úti csomópont is. A  forga-
lombiztonság növelése érdekében az útpálya 
beszűkül, a korábbi önálló jobbra kanyarodó 
sáv helyén zöldfelület létesül.

A kivitelezés ideje alatt a Felső Zöldmáli 
úti csomópontban időszakosan jelzőőr segí-
ti a forgalmat, a Felső Zöldmáli út és a Cim-

balom utca közötti szakaszon pedig az osztott 
útpálya egyik oldalán haladhat mindkét irány 
forgalma.

A munka a nyári tanítási szünethez és a ki-
sebb forgalomhoz igazodva június 17-én indul, 
és a tervek szerint októberben fejeződik be.

A terelés június 17-től előreláthatólag augusztus 23-án (péntek) üzem-
zárásig tart. Augusztus 24-én (szombat) üzemkezdettől augusztus 26-
án (hétfő) üzemkezdetig a csomópont aszfaltozása történik, emiatt a 
157-es buszcsalád másik iránya is a jelzett terelőútvonalon közlekedik 
majd. A 63-as autóbusz és az éjszakai buszok útvonala változatlan.

Módosul a buszok útvonalaÉpül a körforgalom Pesthidegkúton
Biztonságosabb lesz a Nagyrét utca–Ördögárok utca–Zsíroshegyi út közle-
kedési csomópont, ha elkészül a II. Kerületi Önkormányzat beruházása. A 
június közepén induló munkálatokkal várhatóan az iskolai tanítási szünet 
végére készülnek el. A közművek átépítése és az útpálya építése egyaránt szű-
kületet okoz az úttorkolatokban. Június 17-én üzemkezdettől az Ördögárok 
utca nyugati ága egyirányú lesz a Nagyrét utca felől a városhatár irányába, 
a Nagyrét utcában pedig jelzőlámpával szabályozottan, váltakozó irányban 
lehet majd közlekedni a félpályás útlezárás miatt. A Zsíroshegyi út zsákutca 
lesz a Turul utca felől. A 157 és a 157A jelű autóbuszok útvonala módosul.

Ördögárok utca

Ördögárok utcaZsíroshegyi út
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József Attila útja
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157, 157A 
autóbusz 

ideiglenes 
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Hűvösvölgy 
felé

A 63-as 
autóbusz 
útvonala 

változatlan

157-es: Solymár, Kerekhegy végállomásra tartó irány: változatlan. 
Hűvösvölgy felé tartó irány: Köztársaság utca megállóig változatlan, 
majd a Hímes utca–Máriaremetei út útvonalon közlekedik. Fel- és le-
szállás a 257-es busz meglévő megállóiban lehetséges. A Széchenyi 
utcai megállótól eredeti útvonalon közlekedik.
157A: Budaliget, Géza fejedelem útja felé tartó irány: változatlan. 
A Hűvösvölgy felé tartó irány: a 157-es viszonylattal megegyező.
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A május 30-án tartott ülésen Szalai Tibor 
jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a 
május 26-i európai parlamenti képviselők 
magyarországi választásáról és annak ered-
ményéről. Mint elmondta, a II. kerületben 
problémamentesen zajlott a voksolás.

A testület elfogadta a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Észak-budai katasztró-
favédelmi Kirendeltség II. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a 2018. 
évi tűzvédelmi tevékenységről.

A II. kerület mintegy 32,7 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
Pilisi Parkerdő Zrt. részére. Az összeget a he-
lyi családok szabadidejének egészséges eltöl-
tése érdekében az erdészet a Görgényi út vé-
gén fekvő erdei „macis” játszótere teljes körű 
felújítására fordíthatja.

A II. Kerületi Önkormányzat idén is pályá-
zatot írt ki társasházak felújításának támoga-
tására. Újdonság, hogy a pályázati rendszer 
pontozásos táblázat alapján rangsorolja a 
pályázókat (pályázati felhívás a 28. oldalon). 
A  pályázat teljes szövege elolvasható a www.
masodikkerulet.hu/gyorsmenu/tarsasha-
zaknak oldalon.

A képviselők döntése nyomán a II. Kerü-
leti Önkormányzat támogatásban részesí-
tette a Musica Vivax Kulturális Alapítványt a 
Budavári Bach-fesztivál megrendezéséhez, a 

Peter Cerny Alapítvány a Koraszülöttek Gyó-
gyításáért nevű szervezetet az ellátás céljaira, 
a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapít-
ványt a nyári programok szervezéséhez, a 
Járdányi Pál Alapítványt a névadó Erkel- és 
Kossuth-díjas zeneszerző hagyatékának ápo-
lásához és archiválásához.

A Szociálpolitikai Keret nevű pályázatból 
idén nyolc alapítványt támogat a II. kerület. 
A Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilat-
kozatokat Ellenőrző Bizottság pályázatán hét 
szervezet kaphat támogatást, a Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat pedig hét civil szer-
vezetet támogat a testület döntése alapján.

A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület május 30-án tartott ülésén egyperces néma felállással emlékeztek meg a Margit híd 
közelében előző nap történt dunai hajókatasztrófa áldozatairól

NAPIREND ELőTT
Napirend előtt válaszolt Láng Zsolt polgár-
mester Őrsi Gergely képviselőnek, a Kerü-
letünk az otthonunk-frakció vezetőjének 
korábbi felvetésére, miszerint a rágcsálóirtást 
a főváros helyett akár kerületi forrásból is 
el kellene kezdeni.

– Megkerestük a II. Kerületi Népegész-
ségügyi Osztályt, ahol dr. Harsányi Korné-
lia tiszti főorvos arról tájékoztatott, hogy 
a patkányirtás nehezen kivitelezhető, és 
hatékonysága megkérdőjelezhető, ha csak 
egy-egy kerületben, külön szervezve végzik.

Őrsi Gergely jelezte, hogy tudomása sze-
rint néhány kerületben már megkezdték 
a rágcsálók ritkítását saját hatáskörben. A 
polgármester ugyanakkor rámutatott arra, 
hogy a patkányügy a közeledő önkormány-
zati választások miatt inkább kampánytéma, 
amivel nem szerencsés riogatni a város la-
kóit. Megismételte, a szakértők véleménye 
szerint nem megoldás a kerületi szintű irtás, 
hiszen az állatok nem állnak meg a város-
részek határainál. 

Őrsi Gergely képviselő felhívta a figyel-
met arra is, hogy az adyligeti játszótérnél a 
Pipitér utca felől nehéz és balesetveszélyes 
kikanyarodni a főútra, a szakasz nehezen 
belátható, és sokan nem tartják be a se-
bességhatárt.

– Sok gyerek és család látogatja a parkot, 
ezért kérem a rendőrséget, hogy tartson 
ellenőrzéseket, a kikanyarodókat pedig, 
véleményem szerint, egy-két tükör segítené.

Elmondta azt is, hogy a Bem tér–Fekete Sas 
utca–Frankel Leó út találkozásánál továbbra is 
nagy szükség lenne gyalogátkelőhely kialakí-
tására. A szomszédos telken álló volt Radetz-
ky-laktanyával kapcsolatban azt hangsúlyozta, 
hogy táblával, forgalomszabályozással kellene 
felhívni a figyelmet a balesetveszélyes épü-
letre, vagy fel kellene szólítani a tulajdonost 
a nagyobb baj megelőzésére. 

A képviselő arra is kérte az önkormány-
zatot, hogy nyújtson támogatást az Átrium 
Színháznak, miután a tao-támogatások el-
vonása miatt nehéz anyagi helyzetbe került.

– Kerületünk járuljon hozzá a működésé-
hez mintegy 33,6 millió forinttal, szerintünk 
lehet forrást találni a költségvetésben, de 
kérjük a lakosság segítségét is.

Jelezte, hogy erre vonatkozó előterjesztést 
nyújtanának be. Erre azonban leghamarabb 
a következő ülésen kerülhet sor, mert a 
szervezeti és működési szabályzat szerint a 
javaslat beadási határideje lejárt.

Láng Zsolt polgármester megoldását ígérte 
a közkedvelt adyligeti parknál lévő kikanya-
rodási problémákra, amihez a rendőrség 
együttműködésére is számítanak ellenőrzé-
sek és sebességmérés formájában. A kopott 
zebrák ügyében felhívta a figyelmet: az alig 
látható, balesetveszélyes gyalogátkelőhelyek 
újrafestésére a költségvetésben forrást külö-
nítettek el, így a főváros helyett rendszere-
sen elvégzik a munkát. A hivatal utánanéz, 
hogy holt tart a Bem téri gyalogátkelők 
kialakításának ügye.

Dankó Virág alpolgármester arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a főváros a Du-
na-projekt keretében vizsgálja a folyóval 
párhuzamos közterületszakaszok forga-
lomtechnikai fejlesztési lehetőségeit, az 
egyeztetésben a polgármesteri hivatal 
munkatársai is részt vesznek és szorgal-
maznak mindent, ami a II. kerület lakóinak 
az érdekeit szolgálja. Szintén a hivatal 
keresi meg az építésfelügyeletet, nézzen 
utána annak, hogy a Radetzky-laktanya 
épülete mennyire balesetveszélyes az arra 
közlekedők számára.

Bodor Zoltán képviselő (Jobbik) köszöne-
tet mondott azon állampolgároknak, akik 
az európai uniós választások alkalmából 
elmentek szavazni, valamint a szavazat-
számláló bizottságokban dolgozóknak a 
munkájukért. Felszólalásában azt kérte, 
hogy az önkormányzat vizsgáltassa felül a 
Bécsi úton lévő szociális bérlakások műszaki 
állapotát, mert többen jelezték, hogy egyes 
lakások dohosodnak, a probléma megszün-
tetése pedig egyedileg nem oldható meg. 
Láng Zsolt polgármester megígérte, hogy a 
hivatal elvégzi a felmérést.

Ernyey László képviselő, a Fidesz-frakció 
vezetője elmondta, hogy a korábban jelzett 
– a Mammut és a Fény utcai piac környékén 
tapasztalható közlekedési – problémák a 
rendőrség rendszeres ellenőrzéseinek kö-
szönhetően meglátása szerint csökkentek. 
Reményét fejezte ki, hogy a lakosság részéről 
is elvárt rendőri munka tovább folytatódik. 
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Megújult a műfüves focipálya,
játszótér is épül a Panoráma Sportközpontban

Ezt a területet legutóbb 2008-ban újította 
fel az önkormányzat 250 millió forintból. 
Akkor megújult a futópálya és a műfüves 
labdarúgópályák, illetve kialakítottak egy 
kosárlabdapalánkokkal ellátott multifunk-
cionális grundpályát. Az átadón jelen volt 
a legendás aranycsapat két tagja: Buzánsz-
ky Jenő és Grosics Gyula, továbbá Mészöly 
Kálmán és Erwin Koeman, a magyar labdarú-
gó-válogatott akkori szövetségi kapitánya is.

Idén tavasszal a nagyméretű műfüves 
labdarúgópálya felújítására kerülhetett sor 
a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Bu-
dapesti Pályafelújítási Programja keretében. 
Az önkormányzatnak a kb. 72 millió forin-
tos beruházás 10 százalékát, vagyis 7,2 millió 
forint pályázati önerőt kellett biztosítania. 
A beruházás keretében újgenerációs, mo-
dern műfű burkolatot fektettek le, a fekete 
granulátumot az egészségesebb, zöld gra-
nulátumra cserélték, valamint megújult a 
labdafogóháló-rendszer és a világítás kap-
csolási technológiája is.

A Panoráma Sportközpontban átlago-
san évente nyolcezer fő iskolaisport célú, 
negyvenezer utánpótlássport célú és 48 ezer 
szabadidősport célú belépést regisztrálnak. 
A számokból is látható, hogy a sportközpont 
a kerületi lakosok és kiemelten a gyermekek 
számára nyújt olyan szolgáltatást, mely más 
helyszínen vagy módon a kerületben nem 

biztosítható. A pályákat a kerületi iskolák is 
igénybe vehetik, és a létesítmény ad otthont 
ad a II. kerületi Utánpótlás Futball Club-
nak, vagyis az UFC-nek. Az önkormányzat 
kiemelt figyelmet fordít a sportközpont 
használata iránti közösségi igény és a kör-
nyéken lakók részéről felmerülő elvárások 
összehangolására. 

Előkészítés, tervezés alatt áll egy önerő-
ből megvalósuló önkormányzati beruházás, 
amely három részből áll majd. Egyrészt átala-
kítják a parkolót elektronikus beléptetőrend-
szert kialakítva, másrészt a gyermekekre és 
az ifjúsági szabadidősportra fókuszáló funk-
cióbővítést is megvalósítanak. A gyermekek 

minőségi környezetben való kikapcsolódá-
sát szolgáló új, sport tematikájú játszótér, 
a nagyobbak, a fiatal felnőttek számára egy 
street workout-pálya (saját testsúlyos edzési 
lehetőség) épül. Végül a sportközpont felső 
részében az önkormányzat a tervek szerint 
felújítja a ’60-as években kialakított, de mára 
használhatatlanná vált panoráma sétautat 
is, amit a legkisebb gyermekektől egészen a 
szépkorúakig bárki kedvére használhat. A fej-
lesztésnek köszönhetően a kisebb és nagyobb 
gyermekek egyaránt találnak majd sportolási 
lehetőséget, vagyis az egész család hasznosan 
és egészségtudatosan töltheti el szabadidejét 
a megújuló sportközpontban.

Az önkormányzati működtetésű Panoráma 
Sportközpont a főváros, de talán az ország 
egyik legszebb fekvésű létesítménye. A Ko-
lozsvári Tamás utcában 1963 óta működik 
sportpálya. Amíg sok helyen eltűnnek a 
sportpályák és helyükre lakóparkok, bevá-
sárlóközpontok épülnek, addig a II. kerület 
igyekszik jó példát mutatni, és folyamatosan 
felújítani, korszerűsíteni sportcentrumait.
 

AZ ELMúLT éVEKBEN A II. KERÜLETI öNKORMÁNYZAT 
közel 1 milliárd forintot fordított sportcélú beruházás-

ra, ehhez jön hozzá az eddigi legnagyobb – mintegy 
7 milliárd forintos –, tao-pályázat keretében megvalósuló 
létesítménye, a Gyarmati Dezső Uszoda építése. Ehhez  a 
kerület több mint kétmilliárd forintnyi önerőt biztosít a 
nagyjából egymilliárd forint értékű telken túlmenően.

A II. KERÜLET SPORTcéLú BERuHÁZÁSAI: Gyarmati Dezső 
Uszoda építése, Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont 
(műfüves labdarúgópályák, teniszpályák, gumiborítású fu-
tókör, ingyenesen használható szabadidőpark), Kolozsvári 
Tamás utcai sportpálya felújítása, street workout-pályák, 
kültéri fitneszeszközök (Mechwart liget, Pokorny SK., Fenyves 
park), gumiburkolat közterületi focipályákra (Üstökös u., 
Gárdonyi G. út, Papkert), új iskolai sportpályák (II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium, Klebelsberg Kuno Általános Iskola és 
Gimnázium, Áldás Utcai Általános Iskola, Fillér Utcai Álta-
lános Iskola, Pitypang Utcai Általános Iskola).
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A közösségek teszik annyira szerethetővé kerületünket

Szeretünk a II. kerületben élni – egy idei reprezentatív kerületi véleménykutatás 
eredménye alapján lakosságunk 97 százaléka jó helynek, ideális otthonnak tartja a 
kerületet. De vajon miért? Erről kérdeztünk itt élő, itt dolgozó, ismert és kevésbé is-
mert embereket, olyanokat, akik ide születtek, és akik később választották otthonuk-
ká a II. kerületet. A csodás természeti adottságoknál csak egy dolog kapott nagyobb 
hangsúlyt: az itt élő közösség ereje és összetartása.

HORVÁTH cHARLIE Liszt Ferenc-díjas énekes, előadóművész
Nagyon szeretem Budapestet. Eredetileg Pestlőrinc és Kőbánya 

volt az otthonom, de fiatal korom óta sok-sok minden köt a 
II. kerülethez. Az ősidőkben, még a Kex és az Olimpia zenekar 

korszakában, amikor összejártak a zenészek, Doleviczényi 
Miki, Baksa-Soós meg a többiek, Miki unokatestvére a 
Pasaréti tér közelében élt, én pedig sokáig nála laktam. 
Az Olimpia zenekarral sok bulit játszottunk a kerületben, 
talán arra, ahol most a Klebelsberg Kultúrkúria található, 
és nyilván benne voltam a Moszkva téri bandák életében is. 

Később, amikor a feleségem, Katika betegeskedni kez-
dett, az orvos tanácsára a kerületben kerestünk új otthont, 

mert jó levegőre és nyugalomra volt szüksége. Egy barátom 
segítségével találtunk is itt, Hidegkúton egy gyönyörű, fenyőfás 

telket, amin volt egy romos kis ház. Nem vagyok egy született gya-
korlati ember, így az építkezés elég nagy kihívás volt, de azért két 

és fél év alatt szép lassan elkészült az otthonunk és 2002-ben Katikával és a fiammal beköltöztünk, 
szóval már 17 éve élek a kerületben. 

Ezután feleségem betegeskedése miatt nehéz időszak következett, kórházba be, kórházból ki, négy 
évvel ezelőtt pedig Katika itt hagyott bennünket. Közben Ákos fiaméknak kisbabája született, két éve 
ideköltöztek hozzám, így hát újra együtt a család. Nekem nagyon jó érzés, hogy így vagyunk, szépen 
és jól, biztosan így akarja Katika is, hogy megint boldogság és béke legyen. 

Csodálatos ez a kerület, nyugodtság van, mókusokkal, madarakkal, és ez fontossá válik, amikor 
az ember kicsit már benne jár a korban. Most a szomorú korszak után újra jól vagyok, sokat dolgo-
zunk, új lemezre készülünk, kiderült, hogy szükség van a sok munkámra, mert az emberek szeretnek, 
a közönség számít rám. Jó barátságban vagyok Láng Zsolttal, a kerület polgármesterével, úgyhogy 
örömmel elvállaltam a felkérését az idei II. Kerület Napjára, a Millenáris Parkba. 

TOLDY-ScHEDEL EMIL,
a Szent Ferenc Kórház főigazgatója
Nekem olyan szerencsém volt, 
hogy egészen a gimnáziu-
mig ki sem léptem a II. 
kerületből. A Széher 
úton laktunk, és azt a 
fajta életérzést, amit 
talán a kis falvak-
ban még meg lehet 
tapasztalni, mi meg-
kaptuk. Mindenünk 
megvolt: a nagyváros, 
amikor a Margit körútra 
mentünk, és a vaddisznó, 
ami bejött este a kertünkbe a 
lepotyogott cseresznyét megenni. 
A gyerekeknek a II. kerület fantasztikus hely és felnőttként 
nagyon nagy szerencsénk van, hiszen szinte minden a ren-
delkezésünkre áll. Vannak iskoláink, pihenési lehetőségeink, 
ember-ember közötti kapcsolataink és egy fejlődő környezet: 
az egészségügy, az óvodák, az iskolák, a parkok. Nagyon 
is értem a 97 százalékot, amely szeret a II. kerületben élni. 
Akik itt laknak, azoknak egyfajta életcél is volt, hogy ide 
költözzenek, és ez nem egy átmeneti állapot az életükben, 
ezért fontos számukra, hogy beilleszkedjenek az emberi 
kapcsolatok hálójába. Látom a polgárosodási folyamatot, 
hogy szeretnének is tenni a környezetükért. Együtt taka-
rítjuk az erdőt, segítünk az óvoda felújításában – ami egy 
normálisan működő társadalomnak az alapja. Tudunk kö-
zösségben gondolkodni, beszélgetünk egymással, csiszoljuk 
egymás gondolatait. Azt hiszem, a magyarországi átlagnál 
előbbre tartunk.
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VILLÁNYI BALÁZS,
a II. Kerületi Vállalkozói Klub vezetője
Egy kisvállalkozó számára a legjobb kitörési lehető-
ség az online-marketing, de amikor a Vállalkozói 
Klubot az önkormányzat támogatásával létre-
hoztuk, fontos volt számunkra, hogy ne csak 
direkt képzés legyen, ahol tudással, informá-
cióval támogatjuk a helyi vállalkozásokat. II. 
kerületi vállalkozóként nekem személyesen is 
fontos volt, hogy olyan közeget hozzunk létre, 
ahol tudunk egymással beszélgetni, ahol olyan 
módon is segíthetjük egymást, hogy megosztjuk 
az ötleteinket, elképzeléseinket, problémáinkat, a 
különféle tapasztalatokat. Ez a lehetőség erősíti a helyi 
vállalkozók kötődését a II. kerülethez is, hiszen ez az otthonunk, és a résztve-
vők számára is fontos, hogy helyben tudjunk munkahelyeket teremteni. A II. 
kerületben az a jó, hogy nem kell mindenért beautózni, bemenni a belvárosba, 
minden elérhető. Van olyan, a képzésben részt vevő kisvállalkozó, aki a jogi pá-
lyát, a belvárosi munkahelyét hagyta ott, hogy itt, a II. kerületben maradhasson, 
és már nem arra áldoz az idejéből, hogy az V. kerületbe ingázzon mindennap. 

HASZILLÓNé jOHN HELgA,
a Völgy utcai óvoda vezetője
Ide jöttem férjhez, így kerültem Pesthidegkútra, 
ahol nagyon szeretetteljes közeg fogadott, 
és a munkám is ideköt. Falusi környezetben 
élek Ófaluban, ahol bőségesen élvezhetjük a 
természeti kincseket, a kerület városi mivoltát 
pedig a belsőbb részen, és élünk is ezekkel a le-
hetőségekkel, mint az egészségügyi ellátás vagy a 
bevásárlóközpontok. Minden szempontból tökéletes 
lakóhely, nagyon jó és jól élhető közeg ez a városrész. 
Anyaként, nagymamaként és óvodapedagógusként is azt 
szeretem a legjobban a II. kerületben, hogy sok lehetősége van válogatni a családok-
nak: modern játszóterek, változatos családi, kulturális és sportprogramok várják őket. 
Óvodapedagógusként látom, hogy a megszokotthoz képest sokkal jobbak a tárgyi 
és a szakmai feltételek: olyan pedagógiai hátteret tudunk biztosítani, amit nemcsak 
a sajátos nevelési igényű és a különleges bánásmódot igénylő, hanem az átlagos 
gyermekek is megtapasztalhatnak. Szerintem ez a háttér, ez a környezettudatos 
és családbarát szemlélet az egész országban egyedi. Ezt mind az egy gyermeket 
nevelők, mind a nagycsaládosok, mind az egyedülálló szülők megtapasztalhatják.

TÓTH VIKTÓRIA és KERESZTESI ANDREA, 
a Maminti Kuckó tulajdonosai
A legjobb része az a II. kerületnek, hogy nagyon sok zöld van. A városon 
belül ez egy nyugodtabb övezet, ugyanakkor megvannak azok a részek, 
ahol elérhető a színház, a mozi, a szórakozás. Itt van nekünk helyben 
minden, a gyerekek ide járnak óvodába, iskolába, és most, hogy másfél 
éve már itt is vállalkozunk, nekünk sem kell messze menni. Könnyű 
volt beilleszkedni a kerületbe, nagyon pozitívan álltak hozzánk, az ele-
jétől fogva nagyon sok kedvességet kapunk. Nemcsak lakni szeretünk 
a II. kerületben, hanem dolgozni is. A Maminti Kuckóban sikerült olyan 
közösségi teret létrehozni, amit mindenki kedvel. Igazi közösség alakult ki, 
barátságok köttettek. A családanyák társasága szuper jó, jól érezzük magunkat 
köztük, sokan visszajárnak. Olyan anyukákkal és gyerekekkel találkozunk, akik 
nyitottak, igénylik a társaságot, a szeretetet, a törődést, itt jól tudják érezni és el tudják engedni magukat. 

DANKÓ VIRÁg, a II. kerület alpolgármestere
Az egész életem ide kötődik, de azt látom, hogy aki a II. kerületbe költözik, 

az is jól érzi magát. Ennek a kulcsa pedig a közösségekben rejlik. Az itt 
élőkben megvan az indíttatás arra, hogy valami olyat tegyenek az élet-
ben, ami nemcsak saját magukról szól. Hagyományosan rengeteg tudós, 
művész, sportoló él itt, talán az őket jellemző ösztönös kifelé fordulás 
az, ami sokat segít az erős közösségek létrejöttében. 

A Keleti Károly utcában nőttem fel, ami hiába belváros, olyan, mint egy 
falu, mindenki mindenkit ismer, és mindenkivel, aki szembejött az utcán, 

váltottunk néhány szót. Gyerekként számomra természetes volt, hogy akivel 
nap mint nap találkozom, időnként feltűnik a tévében, hogy aki nekem a bon-

gyor hajú bácsi a szomszédból, az másoknak Csoóri Sándor. Egy városi közegben 
óriási érték, hogy az egymással való törődés kialakult az emberekben. A nagymamám 

93 évesen halt meg, és az utolsó években, amikor már nem nagyon tudta elhagyni a lakását, rengeteg segítsé-
get kaptunk a szomszédoktól, az utcai boltostól. Kialakult egy kis csapat, amelyik elosztotta, hogy ki viszi fel a 
vásárlást, ki hoz ebédet, és mindezt óriási szeretettel és lelkesedéssel csinálták. Mindig azt láttam magam körül, 
hogy ha valaki bajban van, akkor mindig akad, aki segít. Óriási biztonságérzetet jelent és nagyon jó érzést ad az 
embernek, hogy valakire mindig számíthat. Talán ez az, ami ennek a közösségnek a legerősebb összetartó ereje, 
és ez az, ami miatt annyira szeretünk a II. kerületben élni. 

Hogy az önkormányzat vezetése mivel járult hozzá ezekhez az értékekhez? Azt gondolom, hogy mi elsősorban 
visszaadni próbáltunk. Polgármester úrral mindketten úgy érezzük, hogy rengeteget kaptunk ettől a kerülettől. 
Az, hogy mi itt nőhettünk fel, fontos eleme az életünknek: ez a környezet határozta meg a gondolkodásunkat, a 
viselkedésünket. Úgy hozta a sors, hogy lehetőségünk adódott ebből visszaadni valamit. Ez a munkánk alapja, 
minden döntésünket ez motiválja. Ez konkrét projektekben csapódik le, de mindegyiknek a közös gyökere ebben 
az érzésben, ebben a szándékban rejlik. 

SEIDL ÁgOSTON nyugdíjas, az 
Ökumenikus iskola egyik alapítója

Majdnem négy évtize-
de élek a kerületben, 

amit nagyon sze-
retek, és ennek 
két oka van. 
Az egyik, hogy 
jó  közösség 
alakult ki. An-

nak idején azok 
költöztek ki ennyire 

a város szélére, akiknek 
nem sok pénzük volt, és a saját kezükkel építették 
fel a házukat. Rengeteg mindent csináltunk kö-
zösen. Nemcsak saját kedvünkre és hasznunkra, 
hanem egy kicsit kifelé tekintve is. Szerveződött 
a gyerekeknek Mikulás-ünnepség, farsang, a fel-
nőtteknek vitakörök, népdalkör, színdarabokat 
csináltunk, a családok egymás gyerekeire vi-
gyáztak, az ökumenikus iskolát is ez a közösség 
alapította, és most már ötszáz gyerek jár oda. 
Mindez nagyon jól összehozta a családokat – 
egymást mulattattuk, a gyerekeket pedig jó szóra 
neveltük, és ez még szorosabbá tette a kapcsola-
tokat. Ha gyermek születik, az közös öröm, oda 
komatálat viszünk, ha baj van, haláleset vagy 
betegség, akkor őket tudjuk támasztani – akár 
pénzügyileg, akár emberileg. A megosztott öröm 
dupla öröm, a megosztott nehézség fele nehéz-
ség – ez érvényesül itt. Másrészt nagyon szép ez 
a kerület, rengeteg fa és zöldterület van, madarak 
csicseregnek, mókusok rohangálnak – nagyon 
kellemes ilyen környezetben élni. Hűvösvölgyben, 
Hidegkúton fokokkal hűvösebb a levegő nyáron, 
mint a városban. Mindennap örömmel indulok 
el Budapest tüdejéből! Az itt élőknek fontos a 
család és a keresztény hit – talán ebből is fakad 
az, hogy nemcsak magukra gondolnak, hanem 
a közösségre is.

Ös
sz

eá
ll

ít
ot

ta
: N

. s
z.



10. OLDAL ÓVODA–ISKOLA BUDAI POLGÁR

Kerületünk pedagógusait köszöntötték
öVEgES jÓZSEF-DÍjAT KAPOTT: Székelyné 
Nagy Zsuzsanna igazgató (Budenz J. Ált. 
Iskola), Balla Enikő tanár (Fillér U. Ált. 
Iskola), Balogh Mária 
igazgatóhelyet-
tes (Káldor 
kollégium), 
Edőcs Ákos 
György ze-
n e t a n á r 
(Járdányi 
Pál Zeneis-
kola), Szé-
kely László 
igazgatóhe-
lyettes (II. Rákó-
czi F. Gimn.).
POLgÁRMESTERI DIcSéRETBEN RéSZE-
SÜLT: Babiákné Léba Judit óvodapeda-
gógus (Bolyai U. Óvoda), Barnai Réka 
óvodapedagógus (Kolozsvár U. Óvoda), 
Eisenhutné Kántor Andrea óvodape-
dagógus (Kolozsvár U. Óvoda), Farkas 
Mariann óvodapedagógus (Törökvész 
Úti Kézműves Óvoda), Juhász Csabáné 
óvodapedagógus (Ökumenikus Óvoda), 
Katona Éva bölcsődevezető (Varsányi I.  U. 
Bölcsőde), Király Magdus óvodapedagó-
gus (Budakeszi Úti Óvoda), Ninche-Urbán 
Györgyike óvodapedagógus (Virág Árok 
Óvoda), Papadopulosz Georgina óvoda-
pedagógus (Pitypang U. Óvoda), Schmidt 
Hedvig Erika óvodapedagógus (Geszte-
nyéskert Óvoda), Tasnádiné Szabó Irén 
tagóvoda-vezető (Községház U. Óvoda). 
OSZTÁLYVEZETőI DIcSéRETET KAPOTT: 
Andrásiné Sümegi Szilvia vezető óvónő 
(Gesztenyéskert Óvoda ), Cserdi Istvánné 
óvodatitkár (Szemlőhegy U. Óvoda), Dé-
vainé Szilágyi Julianna technikai dolgozó 
(Bolyai U. Óvoda), Dobai Éva pedagógiai 
asszisztens (Százszorszép Óvoda), Ferencz 
Emma technikai dolgozó (Kitaibel Pál Óvo-
da), Haszillóné John Helga vezető óvónő 
(Völgy Utcai Óvoda), Jeney Ilona technikai 
dolgozó (Gesztenyéskert Óvoda), Kupecz 
Fanni óvodapedagógus (Budakeszi Úti 
Óvoda), Molnár Emília kisgyermekne-
velő (Pasaréti Bölcsőde), Molnár Szilvia 
technikai dolgozó (Virág Árok Óvoda), 
Piltz Mariann kisgyermeknevelő (Török-
méz bölcsőde), Szőllősiné Dani Erzsébet 
technikai dolgozó (Ökumenikus Óvo-
da), Tóthné Szabó Judit óvodapedagógus 
(Százszorszép Óvoda), Venczel Katalin 
óvodapedagógus (Községház U. Óvoda).
KERÜLETI 35 éVES jOgVISZONYéRT PE-
DAgÓguSI SZOLgÁLATI EMLéKéRMET 
KAPOTT: Kurcz Erzsébet kisgyermekneve-
lő (Pasaréti Bölcsőde), Tormáné Szamos 
Gabriella kisgyermeknevelő (Törökméz 
Bölcsőde), Szabóné Kovács Mónika óvo-
dapedagógus (Kitaibel Pál Utcai Óvoda).

A vendégeket Ötvös Zoltán osztályvezető és 
Láng Zsolt polgármester köszöntötte. A pol-
gármester kiemelte: – Amikor 13 éve az ön-
kormányzat vezetőjeként elkezdtem a mun-
kámat, kollégáimmal folytattuk azt a komoly 
hagyományt, hogy a II. kerületben az okta-
tási és szociális ágazat kiemelt szerepet és 
figyelmet kapjon. Az elmúlt években, ami-
kor a saját gyermekeim is elkezdtek II. ke-
rületi bölcsődébe és óvodába járni, sokkal 
közelebb került hozzám a humánszolgálta-
tási rendszer, megtapasztalhattam az ága-
zat és a szülők problémáit, nehézségeit is. 
A szakemberhiány, ahogy egész Európában 
és Magyarországon, ebben az ágazatban is 
érezhető. Ezen enyhítendő, tavaly az ön-

kormányzat illetménypótlékot vezetett be 
– hangsúlyozta. – Az anyagi megbecsülésen 
túl ugyanolyan fontos, hogy olyan légkört, 
olyan szellemiséget tudjunk közösen ki-
alakítani a II. kerületben, amiben jó len-
ni, jó dolgozni – emelte ki a polgármester. 
Hozzátette, az elmúlt héten közel háromszáz 
II.  kerületi diák kapott kiváló sportoló és 
kiváló tanuló kitüntetést, ebből is látszik, 
hogy kiváló pedagógusok foglalkoznak gyer-
mekeinkkel.

Ezt követően Láng Zsolt polgármester, il-
letve Ötvös Zoltán kitüntetéseket adott át a 
kerületi bölcsődék és óvodák munkatársai-
nak, vezetőinek, valamint iskolai pedagó-
gusoknak.

Pedagógusnapi ünnepséget tartott a II. Kerületi Önkormányzat június 6-án a Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban. Ez alkalomból átadták az Öveges-díjakat, a polgármesteri és iroda-
vezetői dicséreteket, valamint a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket.

Verset mondott Sindel Ádám a Törökvész Úti Kézműves Óvodából
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Ősszel folytatódik a Szülők Akadémiája

„új életet kaptam az iskolától”

MIT (T)EgYEN A gYERMEKEM? címmel tartott 
előadást június 6-án Antal Emese dietetikus, 
szociológus a II. Kerületi Önkormányzat által 

szervezett Szülők Akadémiáján, ahol az egészsé-
ges, ugyanakkor örömteli étkezésről beszélt. Mint 

kiemelte, a legfontosabb az, hogy a gyermekek változatosan étkez-
zenek. Ismertette a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének  
legújabb táplálkozási ajánlását, amely az OKOSTÁNYÉR® nevet viseli. 
Az egészséges lakosságnak szánt útmutató a felnőttekre és külön a 
gyerekekre fogalmazza meg az egészséges táplálkozás legfontosabb 
alapelveit. De szó esett a táplálékallergiáról, az ételérzékenységről, 
emellett az előadó gyakorlati tanácsokat is adott, és örömmel vála-
szolt a jelen lévő kisgyerekes szülők felmerülő kérdéseire. A Szülők 
Akadémiája ingyenes előadás-sorozat ősszel folytatódik.

– Nagy megtiszteltetés, hogy Láng Zsolt polgár-
mester felterjesztése alapján 36 éves pedagógusi 
pályafutásom, valamint az intézmény megújítá-
sáért végzett munkám elismeréseként átvehet-
tem a díjat. Nagy öröm számomra, hogy a mun-
kámért, ami egyben a hobbim, elismerést adtak.

Hogy indult a pályája?
Eredetileg élelmiszeripari mérnök vagyok. 

Mérnöktanári diplomát szereztem és úgy dön-
töttem – édesapám nem kis megrökönyödésére 
–, hogy három diplomával napközis tanár leszek. 
Az élelmiszeriparban minden nap egyforma volt, 
nem láttam értelmét a munkámnak. Jó szívvel 
gondolok az iskola akkori igazgatójára, Tóth 
Ödönné Magdi nénire, aki engem 1983-ban 
mérnöktanárként felvett.

Budapest Főváros Közgyűlése több évtizedes 
pedagógusi pályafutásának elismeréseként 
Indráné Matolcsy Gabriellának, a Pitypang 
Utcai Általános Iskola igazgatójának Bárczy 
István-díjat adományozott. A június 7-i díj-
átadón a II. Kerületi Önkormányzatot Biró 
Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, Sport- 
és Informatikai Bizottság elnöke képviselte. 
Az igazgatónővel munkásságáról, a diákok-
ról és jövőbeni terveiről beszélgettünk.

Miért pont a tanári pálya vonzotta?
Nagycsaládból származom, négy öcsém van, 

szeretem, ha gyerekek vesznek körül. A  leg-
nagyobb ajándék az, amikor kapok egy szívet, 
amit nekem rajzoltak, vagy amikor egy kislány 
hoz nekem egy pitypangot, mert rám gondolt. Új 
életet kaptam az iskolától, a 36 év minden pilla-
nata öröm számomra. Végigjártam a ranglétrát. 
Matematikatanárként, igazgató-helyettesként 
dolgoztam és immár húsz éve vezetem az iskolát. 
Az előéletemnek köszönhetően pedig minden 
kollégám problémáját megértem és az a hitvallá-
som, hogy szeretettel minden megoldható. 

Vezetőként mit tart szem előtt? 
A vezetői munka olyan szolgálat, ami alázatot 

kíván, szeretek másoknak segíteni. Olyan körül-
ményt kell teremtenem, hogy a pedagógusok jól 
érezzék magukat. Sokszor dolgozunk kalákában, 
ez is erősít minket. Például a kertet együtt tart-
juk rendben – 18 év alatt összesen 1800 növényt 
ültettünk –, és minden évben közösen festjük 
ki az iskolát. Elismerés, hogy mind a négy alka-
lommal, amikor megválasztottak, a tantestület 
egésze támogatott. Sok időt és egész embert kí-
vánó munka ez, de amit szívből és lelkesedésből 
csinál az ember, az nem fárasztja. 

Az iskola mely erényeit emelné ki?
Az iskolát 2000-ben a bezárás fenyegette, ma 

már hál’ istennek a túljelentkezés problémájával 

küzdünk. Az összetartó tantestület is nagy érték, 
színes hagyományaink, programjaink vannak. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a sportéletre, hálásak 
vagyunk az önkormányzatnak, hogy felújíttatta a 
műfüves pályánkat. A gyerekeknek mindent meg 
tudunk adni, amire szükségük van. És első az, 
hogy jól érezzék magukat, mert akkor tudnak jól 
teljesíteni. Sok szeretetre és figyelemre vágynak, 
amiből a digitális világunkban nem mindig kap-
nak eleget. Úgy érzem, zaklatottabbak, rövidebb 
ideig tudnak egy dologra összpontosítani, de ami 
érdekli őket, abban nagyon jók! Sokkal intenzí-
vebb órákat kell tartani, mint régen, a frontális 
tanári munkának vége. 

A család és a munka összeegyeztethető?
Mindkét gyerekem itt tanult, ma már az uno-

káim járnak ide. Első kézből tudom, mi az, ami 
jó, és mi nem. A mandátumom két év múlva le-
jár, akkor nyugdíjba megyek. Biztos nagyon fo-
gok sírni, mert az egész életem erről az iskoláról 
szól. Nehéz lesz, de a lányom nagyon várja már, 
hogy segítsek neki. Sok fiatal tanárt vettem fel, 
bennük is pitypangos szív dobog. Sikeres az is-
kola, elégedett vagyok, keresem az utódomat, aki 
mindezt továbbviszi, talán ne is ugyanígy, hanem 
még jobban... NoVák zsóFi aliz

Biró Zsolt bizottsági elnök és Matolcsy Gabriella 
iskolaigazgató a díjátadó ünnepségen

A BÁRcZY ISTVÁN-DÍj a fővárosban működő köz-
oktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munka-
társai részére adományozható, akik hosszú éveken át 
kiemelkedő teljesítményükkel járultak hozzá a jövő 
generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez 
és ezáltal a főváros fejlődéséhez.
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Kitüntették a kerület kiváló diákjait
Húsz évvel ezelőtt rendezték meg első ízben a II. kerületi diákgyőz-
tesek díjátadó ünnepségét. A II. Kerületi Önkormányzat azóta is 
minden tanév végén megjutalmazza azokat a kiemelkedően teljesítő 
tanulókat, akik a tanulás mellett valamilyen sport- vagy művészeti 
ágban, illetve tanulmányi versenyen dobogós helyezést érnek el.

A II. Kerületi Sport- és Szabadidősport 
Nonprofit Kft. 2015 tavaszán vette át a II. 
Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központtól 
az esemény megszervezését és lebonyolí-
tását. Idén összesen 295 diák – 147 tanuló 
sport, 158 pedig tanulmányi-művészeti 
kategóriában – vehetett át serleget és 
oklevelet Láng Zsolt polgármestertől. 

Az ünnepséget Láng Zsolt nyitotta meg, 
köszönetét fejezve ki a rendkívüli telje-
sítményt nyújtó gyerekeknek, valamint 
szüleiknek és tanáraiknak, akiknek szerető 
és motiváló támogatása nélkül nem szü-
lethettek volna meg ezek az eredmények. 

Risztov Éva olimpiai bajnok, háromszoros 
világbajnoki ezüstérmes, hétszeres Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes úszó szintén 
köszöntötte a kitüntetetteket, és mindenkit 
arra biztatott, hogy legyen kitartó ezen a 
cseppet sem könnyű úton.

Az ünnepségen mások mellett részt 
vett Skublicsné Manninger Alexandra 
önkormányzati képviselő, Vargáné Lu-
ketics Gabriella, a Humánszolgáltatási 
Igazgatóság vezetője és Ötvös Zoltán, 
az igazgatóság Intézményirányítási Osz-
tályának vezetője.

Pzs

ADDETuR BAPTISTA gIMNÁZIuM: Balogh Viktor. ÁLDÁS uTcAI ÁLTALÁNOS ISKOLA: 
Füzesséry Laura, Sánta Gergely Péter, Csintalan Zsófia, Kamarás Noémi, Kovács Anna Flóra, 
Both Sámuel, Knuth Ákos, Rákos Zorka, Tőkey Bálint, Kiscsordás Olivér Attila, Molnár András 
Krisztián, Valent László, Farkas Mór Benedek, Mázsa Míra, Gerely Szilárd, Radvánszki András, 
Prétz Gábor. BAÁR–MADAS REFORMÁTuS gIMNÁZIuM, ÁLTALÁNOS ISKOLA éS 
DIÁKOTHON: Tánczos Bátor Botond, Bonifert Balázs, Rádi Eszter, Hermán Renáta, Kovács 
Laura, Takács Rebeka, Somogyi Boglárka, Kovács Panna, Sármán Flóra, Gonda Botond, Koren 
Dániel, Osváth Árpád, Imrei Vilmos Csanád, Kruchina Lilla, Csizmadia Petra Júlia, Semethy 
Yvonne Tessa, Péter Janka, Szlankó András György, Bartha Zsigmond, Fürtös Hanna, Toók 
Panna, Csontos Merse, Mérész Csenge, Vincze Attila, Virágh Petra, Wágner Bertalan, Lőrincz 
Luca Laura, Nemoda Janka, Rajkai Bíborka Anna, Takácsi-Nagy Zsófia Erzsébet, Koren Borbála 
Gréta, Molnár Kinga Gréta, Vincze Farkas Csongor, Goda Csenge Enikő, Imrei Flóra, Lőrincz 
Marcell Tamás, Somogyi Csenge, Szontagh András Gyula, Bartha Lilla, Durst Edit, Nagy Zsófia, 
Tóth Zelma, Csapó Tamás, Fodor Ábel, Szőnyi Koppány, Varga-Nagy Márton. BuDENZ jÓZSEF 
ÁLTALÁNOS ISKOLA éS gIMNÁZIuM: Juszku Lola, Takács Levente Géza, Horváth István 
Bence, Szalai Dorottya, Khan Yasmine, Khan Haroon, Juszku Léda, Istenes Ida, Tóth Lili, Páli 
Boglárka Flóra, Gill Andás Dénes, Tóth-Lenk Borbála, Lukács Lili. cSIK FERENc ÁLTALÁNOS 
ISKOLA éS gIMNÁZIuM: Wágner Viktória, Sipos Borbála. jÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA: 
Jancsó Benedek, Dudás Márk, Verriez Lilla, Szentiványi Borbála, Gilányi Katalin, Szeredás Bernát, 
Végső Sarolta, Kopacz Anna Katica, Field Edvin, Ludvig Emese, Ábrahám Orsolya. KODÁLY 
ZOLTÁN éNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, gIMNÁZIuM éS ZENEI ALAPFOKú 
MűVéSZETI ISKOLA: László Zsófi, Huray Hanna, Bessenyői Eszter, Gátos Marcell, Kovács 
Zétény, Fábián Lívia, Béres József, Németh Lilianna, Máté Nóra, Adolf Diána, Jermann Johanna, 
Lőkös Laura Márta, Oldal Panna, Szalánczy Dalma, Rauf Abigél, Balogh Ilona Zita, Barabás 
Sára Kata, Czuczor Petra, Korok Zsejke, Kelemen Sarolta, Jakab Enikő Mária, Dési Ludmilla, 
Cserháti Bernadett, Béres Fanni Luca, Baczkó Panna Bella, Masznyik Hanna Zsófia. MÓRIcZ 
ZSIgMOND gIMNÁZIuM: Lekli Medárd, Schmal Laura Nóra, Susszer Lili, Bölcsvölgyi Hanga 
Zita, Vattai Lea, Wachtel Eszter Julianna. MÁRIAREMETE–HIDEgKúTI öKuMENIKuS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA: Juhász Katalin, Sztojanovits Luca, Tomcsányi Rita, Simon Dániel 
Kristóf, Ujvári Levente, Pál Izabella Éda, Duzmath Noémi, Kocziszky Réka, Detrich Márton, 
Arató Veronika, Garamszegi Zita, Ürge Benedek. PITYPANg uTcAI ÁLTALÁNOS ISKOLA: 
Rába Gréta. REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA: Jároli Nóra, Őrsi Ákos. SZABÓ 
LőRINc KéT TANNYELVű ÁLTALÁNOS ISKOLA éS gIMNÁZIuM: Kalmár Odett Mia. 
SZABÓ MAgDA KéT TANNYELVű ÁLTALÁNOS ISKOLA: Patai Dominik, Gábor András, 
Ágh Cecília, Bálja Kiara, Schultz Dániel, Csesznak Tamás, Boddai Ádám. újLAKI ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA: Fatér Marcell. KERÜLETI LAKOS, DE NEM KERÜLETI TANINTéZMéNY 
TANuLÓjA: Hajós Balázs.

A 2018/19-es tanév tanulmányi vagy 
művészeti versenyeinek 1–3. helyezettjei

ADDETuR BAPTISTA gIMNÁZIuM: Si-
mon Dániel, Lajos Gergő. ÁLDÁS uTcAI ÁL-
TALÁNOS ISKOLA: Füzesséry Nelli, Kepes 
Lukács, Pálinkás Mór, Juhász Péter Áron, Shen 
Yiun, Sonkodi Boldizsár István, Giang Tran Nam, 
Juhász Borbála, Kósik Zente, Vaszilievits-Sömjén 
Vilma Róza, Mód Blanka Tara, Hammer Botond, 
Betegh Soma, Rosta Péter, Gereben Marcell, Solti 
Bálint, Baráth Réka Barbara, Kovács Adél, Bene-
dek Szabolcs Bulcsú, Csűrös Ábel, Gereben Luca, 
Kiss-Leizer Gergő, Nagy András Botond, Várszegi 
Miklós, Makay Dániel, Pavlics Nándor Döme, 
Geréb Luca Zsuzsanna, Vaszilievits-Sömjén Villő, 
Geréb Zsófia Barbara, Stankovics Alinda, Vogl Lo-
lita Noa, Varga Zsombor Huba. BAÁR–MADAS 
REFORMÁTuS gIMNÁZIuM, ÁLTALÁNOS 
ISKOLA éS DIÁKOTTHON: Száraz Gergő, 
Bagdi Panna, Komjáthy Boglárka, Petrovszki 
Anna, Maróty Domonkos, Szesztay Dániel, Osváth 

Emese, Hagymási Bulcsú. BABéRLIgET ÁL-
TALÁNOS ISKOLA: Gubcsi Jázmin, Gubcsi 
Lilla, Paletta Zalán, Csányi Ádám. BuDENZ 
jÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA éS gIM-
NÁZIuM: Gergely Márton, Farkas Flóra Anna, 
Gegesi-Kiss Borbála, Galavits Levente Csaba, Gál 
Zsófia Flóra, Jakab Attila Gergő. cSIK FERENc 
ÁLTALÁNOS ISKOLA éS gIMNÁZIuM: 
Herczegh Zita, Fodor Nikolett, Ralovich Dávid, 
Kelemen Ádám, Lakatos Máté, Bodnár Klaudia, 
Tóth Éva, Kókai Hajnalka, Gyurinovics Lili, Góczi 
Erik Lajos, Barta Niké Nóra, Zsitnai Marcell, Märcz 
Dominik, Balázs Dávid, Abay Dániel. FILLéR 
uTcAI ÁLTALÁNOS ISKOLA: Kovács Elza, 
Kropkó Jázmin, Sánta-Fehér Mira, Kovács Hanna 
Orsolya. KLEBELSBERg KuNO ÁLTALÁNOS 
ISKOLA éS gIMNÁZIuM: Somogyi Ábel, Nyírő 
Martin. KODÁLY ZOLTÁN éNEK-ZENEI ÁL-
TALÁNOS ISKOLA, gIMNÁZIuM éS ZENEI 

ALAPFOKú MűVéSZETI ISKOLA: Scharek 
Angéla. MÓRIcZ ZSIgMOND gIMNÁZIuM: 
Czeglédi Szilvia Dóra, Gábor Ágnes Adél, Joó 
Linda, Varga Veronika, Vékony Laura Viktória. 
MÁRIAREMETE–HIDEgKúTI öKuMENIKuS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA: Palátsik Kata, Illyés Be-
nedek László, Egervári Csanád, Paskutz-Szatmári 
Henrietta, Paskutz-Szatmári Kinga, Kovács Zille 
Ilona, Hajós Dániel. PITYPANg uTcAI ÁL-
TALÁNOS ISKOLA: Réti Zille Anna, Szabó 
Rebeka, Kroknay Anna Róza, Balázs Dániel, Bálint 
Emma, Mózer Liza, Kovács Kinga, Kepes Lujza, 
Bada Zsófia, Hollósy Donát, Balassy Lotti, Munk 
Maja, Bärnkopf Ádám, Bärnkopf Eszter, Czeglédi 
Dorka, Horváth Sára. REMETEKERTVÁROSI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA: Jenser Liza, Bojtár-
Tóth Dorottya, Mikó Flóra, Ádám Anna Zsófia, 
Fülöp Marcell, Tőkés Villő, Gölöncsér Flóra, Erős 
Luca Bori, Tatár Eszter, Somkuti Laura, Diószeghi 

Levente, Diószeghi Zsolt, Fekete Lúcia, Dom-
bai Júlia, Benyovszki Diána, Benyovszki Petra, 
Fülöp Csongor József, Galántai Csilla Léna, De-
meter Zalán, Ralovich Milla. SZABÓ LőRINc 
KéT TANNYELVű ÁLTALÁNOS ISKOLA 
éS gIMNÁZIuM: Török Titusz Aurél, Barta 
Lúcia, Fajván Lilien Kinga, Molnár Flóra Kamilla, 
Dubecz János, Bakonyi-Tóth Rozi, Vigh Borbála 
Veronika, Dohoczki Nóra, Lukács Adél, Salamon 
Barbara Sára. 
SZABÓ MAgDA KéT TANNYELVű ÁL-
TALÁNOS ISKOLA: Markót Liza, Nagy 
Laura Liza. TöRöKVéSZ úTI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA: Fehér Borka, Czakó-Ugróczky Lora, 
Czakó-Ugróczky Menta. újLAKI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA: Csernák Lilla Borbála, Varga Máté, Kiss 
Hanga, Szilárd Zsigmond, Giret Minka, Sindelyes 
Nóra, Szilárd Anna. KERÜLETI LAKOSOK: Sa-
lamon Dalma Anna, Kropkó Márta, Ivánka Laura.

A DÍjAZOTTAK olyan, a II. kerületben élő vagy a kerület egyik tanintézményében 
tanuló diákok, akiknek tanulmányi átlaguk a 2017/2018-as tanévben gimná-
ziumban legalább 4,2, általános iskolában legalább 4,5. Ezenkívül tanulmányi 
versenyeken országos, nemzetközi 1., 2., 3., illetve fővárosi 1., vagy az OKTV-k 
döntőjében 1–6. helyezést értek el. Sportversenyeken országos, nemzetközi 1., 
2., 3., fővárosi 1., illetve a II. kerületi diákolimpián három különböző sportágban 
1. helyezést értek el.

A 2018/19-es tanév sportversenyeinek 1–3. helyezettjei
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A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium két csoportja is kimagasló 
sikert ért el a „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny orszá-
gos döntőjében. Neves szakmai zsűri előtt léptek pódiumra a megyei 
és fővárosi válogatóversenyek nyertesei, az ország legtehetségesebb 
dalosai, összesen mintegy ötszáz tanuló. 

Az 5-6. osztályosok korcsoportjában az énekegyüttesek között Gal-
ga-vidéki dalokkal arany oklevelet nyert a Budenz iskola „Cinkelányok 
és legények” nevű csoportja. Tagjai: Juszku Léda, Juszku Lola, Khan 
Yasmin, Szalai Dorottya, Tóth Lili, illetve Horváth István Bence, Khan 
Haroon és Takács Levente.

Közülük, a három fiúból álló Tengelice trió még ezt az eredményt is 
túlszárnyalta, a kamaracsoportok közt kiemelt arany minősítést érdemelt 
ki a dél-alföldi betyárok dalainak megidézésével. Jogosan lehetnek tehát 
büszkék a tanítványaik által elért eredményekre és saját munkájukra a 
felkészítő pedagógusok, Salamon Dóra és Létay Dániel, akik már évek 
óta törekszenek arra, hogy felkeltsék és megőrizzék a mai gyerekek 
érdeklődését a magyar népi kultúra iránt.

Kerületünk aranytorkú dalosaiKiváló teljesítményeket díjaztak

újlakisok kopjafás tisztelgése a székely hős előtt

A kirándulást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásával valósították meg a Határtalanul! 
program keretén belül Székelyföldön, Három-
szék vidékén, Kovászna megyében. Az út során 
több magyarlakta települést látogattak meg, és 
méltóképpen megemlékeztek Gábor Áron szü-
letésének 205. és halálának 170. évfordulójáról.

A székely ágyúöntő mester 1849. július 2-án 
a kökösi hídnál halt hősi halált. Bár bajtársai 
a testét szülőfalujában, Bereckben szeret-
ték volna végső nyugalomra helyezni, végül 
Eresztevény település határában, az út men-
tén temették el, hogy megvédjék testét az őket 
üldöző orosz katonák bosszúja elől. Sírja a 
szabadságharc utáni időkben jeltelen volt, ké-
sőbb kopjafával jelölték meg, majd 1892-ben 
emlékmű készült a székelyek bátor ágyúöntő 
ezermesteréről.

Váry O. Péter, a Háromszék című újság szer-
kesztőjének kezdeményezésére Gábor Áron 
születésének 200. évfordulóján, öt éve hozták 
létre az Emlékezés Erdejét, melyben kopjafák 
emlékeztetnek a szabadságharc hőseire. 

Az utazást megelőzően az iskola egy székely 
fafaragóval elkészíttette a kopjafát. A diákok-
nak és az őket kísérő tanároknak is megható 
élmény volt az emlékoszlop felállítása. Eléne-
kelték a magyar és a székely himnuszt, majd 
Váry O. Péter méltatta Gábor Áron nagyságát, 
és mesélt arról is, hogy kik állítottak már itt 
kopjafát. – Ezzel a megemlékezéssel közelebb 
került tanulóinkhoz a székely nemzeti hős – 
mondta el lapunknak a projektkoordinátor, 
Kovácsné Ferenczi Erika. Hozzátette, a karitatív 
érzést is erősítették tanulóikban azzal, hogy 
adományaikat elvitték a szovátai Szent József 

Gyermekotthonba, amit Böjte Csaba alapított. 
– Meglepetésünkre egy japán fiatalember, 
Shin Nagohama fogadott bennünket magyarul. 
Megköszönte a hasznos ajándékokat, a tisztál-
kodó- és tisztítószereket, melyekre nagy szük-
ségük van. Elmesélte, hogy hátizsákos fiatal-
ként jutott el ide, megragadta a táj szépsége, 
és erős volt benne a tenni akarás, így most ő 
a ház egyik vezetője és mindenese – mesélte a 
projektkoordinátor. 

A felejthetetlen élményekben gazdag út so-
rán Aradon még megkoszorúzták a tizenhárom 
aradi vértanú emlékművét is a diákok. 

Nemrég ünnepeltük a nemzeti összetartozás 
napját, amely az 1920-as trianoni béke-
szerződés aláírásának évfordulójára em-
lékező, június 4-re eső nemzeti emléknap 
hazánkban. Az ünnephez kapcsolódó méltó 
esemény volt az a kirándulás, amelynek kere-
tében az újlaki Általános Iskola hetedik osz-
tályos diákjai kopjafát állítottak Erdélyben.
 

Ünnepélyes keretek között adták át A tankerület 
kiváló diákja – 2019 díjakat a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban május 23-án. A Kö-
zép-Budai Tankerület művészeti fesztiválja egy 
kórusfesztiválból, a díjátadásból, valamint A mi 
sulink – életképek Közép-Budán című kiállítás 
megnyitásából állt.

Délután a húszezerből kiválasztott közel 
száz diák vehette át A tankerület kiváló diákja 
oklevelet Hajnissné Anda Éva tankerületi igaz-
gatótól. Azok a diákok kaphattak elismerést, 
akik iskolájuk hírnevét eredményeikkel öreg-
bítették, kiemelkedő közösségi tevékenységet 

végeztek, vagy példamutató szorgalmukkal, 
magatartásukkal érdemelték ki. Hajnissné Anda 
Éva elmondta, a gyerekek kiválasztásánál legin-
kább az számított, hogy mennyire vesznek részt 
iskolájuk közösségének építésében. Az esemé-
nyen a II. Kerületi Önkormányzat részéről részt 
vett Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, 
Sport- és Informatikai Bizottság elnöke, va-
lamint Ötvös Zoltán, az Intézményirányítási 
Osztály vezetője is. 

Ezt követően a tankerület tizenhat intézmé-
nyéből érkezett képzőművészeti alkotásokból 
nyílt kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban.

A budapesti iskolák közül elsőként az Újlaki Általános Iskola állított kopjafát Erdélyben

Képünkön a Csik Ferenc iskola diákjai veszik át az elismerést
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A napokban lezárult az iskolabuszprogram előkészítő szakaszának 
legfontosabb fázisa, a szülői igények kérdőíves felmérése – tájé-
koztatta lapunkat a II. kerület polgármestere. Láng Zsolt szerint 
az önkormányzat számára fontos, hogy a kerületünket érintő 
ügyekben mindig kikérjék az itt élők véleményét. „Köszönöm, hogy 
mintegy kétezren töltötték ki a kérdőívünket! Ezek a visszajelzések 
jelentik az alapját egy olyan iskolabuszrendszer kialakításának, 
amely nemcsak biztonságos, kényelmes és kiszámítható a csalá-
doknak, de az egész kerületben csökkentheti a forgalmat, illetve 
azzal együtt a környezeti terhelést is mérsékelheti” – fogalmazott. 
Mint mondta, most kiértékelik az eredményeket és megkezdik 
az egyeztetéseket a közlekedésmérnökökkel és más közúti köz-
lekedési szakemberekkel, ezt követően pedig a pedagógusokkal 
folytatódik a program előkészítése. 

Táborozz Mamintinél!
2017 októberében nyitotta meg kapuját a Maminti Kuckó, az a kis 
gyermeksziget a Keleti Károly utcában, amely azóta a környékbeli 
családok népszerű találkozóhelye lett. Minden együtt van itt, ami egy 
kisgyermeknek és szüleinek hasznos és szórakoztató időtöltést jelent-
het. A számos napközi programot a nyár beköszöntével táborok is 
gazdagítják, amiről az egyik tulajdonos, Keresztesi Andrea mesélt.
 
– Augusztusban 
nyári szünetet tart 
a Maminti, de addig 
még számos prog-
rammal és izgalmas 
táborokkal várja a 
gyerekeket. Tavaly 
két tematikus tá-
bort tartottunk, egy 
meseterápiás és egy 
pszichodráma tábort. 
Ezek sikerén felbátorodva idén is 
megtartjuk a mesetábort, amely az 
óvodás korosztálynak szól, és az al-
kotó-fejlesztő meseterápia mód-
szerét használjuk. Az öt nap alatt 
a mese fonalát követve a gyerekek 
sokféle hőssel, segítővel, akadály-
lyal és ellenséggel találkozhatnak. 
Az  idei pszichodráma táborunk 
különlegessége, hogy kifejezetten 
5 és 11 év közötti testvérpároknak 
hirdetjük meg. A téma természe-
tesen a testvéri kapcsolat lesz, 
célunk ennek erősítése, illet-
ve a konfliktusok megoldásának 
segítése. Ezek mellett várjuk a 
gyerekeket angol nyelvi tábo-
runkba: játékos angol nyelvű fog-

lalkozásokra mon-
dókákkal, dalokkal, 
kreatív kézműves 
foglalkozásokkal és 
sok játékkal a friss 
levegőn. A  jóga- és 
alkotótáborunkban 
mindennap más té-
mát állítunk közép-
pontba, amit mesé-

vel, jógával, fejlesztő 
játékokkal, kézműveskedéssel és 
zenével járunk körbe. 

Minden táborunkat kedves, lel-
kes, gyermekszerető szakemberek 
tartják, akiket a hozzánk ellátoga-
tó családok már az év közbeni fog-
lalkozásokon is megismerhettek. 
Minden táborunk napközis, hét-
főtől péntekig tart, a helyszín pe-
dig a Keleti Károly utca 11/a-ban, a 
Maminti Kuckóban lesz, ahonnan 
a gyerekeket a közeli játszóterek-
re, parkokba is kivisszük majd. 
A tábor idején a gyerekek tízórait, 
ebédet és uzsonnát kapnak. Örül-
nénk, ha sokan jönnének és jól 
éreznék magukat nálunk.

Pzs

A MAMINTI KucKÓ NYÁRI TÁBORAI: JúNIUS 24–28., Meseterápia 
(5–7 éveseknek). JúNIUS 24–28., Gyermek pszichodráma testvérpároknak 
(5–11 éveseknek). JúLIUS 1–5., Kreatív angol tábor (5–9 éveseknek). 
JúLIUS 8–12., Gyerek jóga- és alkotótábor nagyóvodásoknak és kis-
iskolásoknak. A táborokról a Maminti Kuckó Facebook-oldalán olvashatnak 
részletesen (1024 Keleti Károly utca 11/a, telefon: (06 1) 798-1184).

Folytatódik az iskolabuszprogram előkészítése

Keresztesi Andrea



2019/11 – június 15. ÓVODA–ISKOLA 15. OLDAL

Az Óriás Lóci Pikniket immár másodízben 
rendezte meg a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium. A jó hangu-
latú esemény nemcsak arra szolgált, hogy a 
szülők és a nevelők jobban megismerhes-
sék egymást, hanem hogy az adományokból 
az iskola alapítványa fontos fejlesztéseket, 
beruházásokat tudjon megvalósítani. Idén 
a Fenyves utcai udvar felújítására fordít-
ják a befolyt pénzt, amit a II. Kerületi Ön-
kormányzat – hogy támogassa a sportudvar 
korszerűbbé és szebbé válását – megdupláz.

A pikniket az iskola zenekara, a Jam Ses-
sion nyitotta meg néhány örökzöld rock-
slágerrel, majd az iskola igazgatója, T. Zuggó 
Tünde köszöntötte a jelenlévőket. – Egynek 
minden nehéz, soknak semmi sem lehetet-
len – idézte Széchenyi István szavait, majd 
köszönetet mondott mindenkinek, akinek 
része volt a rendezvény megvalósításában. 

Az esemény fővédnöke Varga Mihály 
pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő 
és Láng Zsolt polgármester volt. Varga Mi-
hály méltatta a gyerek- és családbarát intéz-
ményt, ahol nemcsak a tanulás van biztosít-
va, hanem az is, hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat. Örömét fejezte ki, hogy a II. ke-
rületben egyre több olyan közösség alakul, 
amely keresi a hasznos és kellemes együtt-
lét lehetőségeit. Láng Zsolt az összefogás 

Rocknagypapák a Fenyves utcában
A Skorpió együttes és Charlie legnagyobb 
slágereinek hangja töltötte be június 7-én, 
pénteken délután a Szabó Lőrinc iskola 
Fenyves utcai telephelyének sportudvarát, 
azt az udvart, amelynek felújítására az isko-
la jótékonysági koncertet szervezett. A fel-
lépők – Frenreisz Károly és Horváth Charlie – 
akár az Arénát is megtölthették volna, most 
azonban unokáik és a többi Szabó Lőrinc-es 
diák kedvéért álltak színpadra.
 

fontosságát hangsúlyozta: mint mondta, 
bár az önkormányzat már nem fenntartója a 
kerületben működő iskoláknak, változatla-
nul kiemelt jelentőséget tulajdonít oktatási 
intézményeinek, az ott folyó munka körül-
ményeinek és minőségének. Emlékeztette 
hallgatóságát, hogy a Szabó Lőrinc a kerü-
let egyik legrégibb és legpatinásabb iskolá-
ja, amely 1860-as alapítása óta mindig meg 
tudott újulni, és mindig – ha más és más 
néven is – megmaradt a gyermekek neve-
lésében és oktatásában elkötelezett intéz-
ménynek. Az  iskola ma is népszerű, meg-
újulási képessége változatlan – fogalmazott. 
A  rendezvény védnökeként Hajnissné Anda 

Éva tankerületi igazgató is köszöntötte az 
egybegyűlteket. Beszélt azokról a fejlesztési 
tervekről, amelyeknek keretében már most 
megszépült a hátsó kert egy része, és a to-
vábbiakban is jelentős felújítások lesznek 
az iskolában, amikhez a tankerület minden 
támogatást megad.

A pedagógusok és a szülők mellett Dankó 
Virág alpolgármester és Biró Zsolt, a Közok-
tatási, Közművelődési, Sport- és Informa-
tikai Bizottság elnöke is részt vett a jóté-
konysági koncerten, amelynek csúcspontja 
a két rocknagypapa, Frenreisz Károly és Hor-
váth Charlie eddig egyedülálló, közös fellé-
pése volt. Péter zsuzsaNNa

Az iskola zenekara, a Jam Session nyitotta meg az eseménytElőször együtt a színpadon Charlie és Frenreisz Károly
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– Pesten olyan érzésem van, mintha kül-
földön lennék, annyira más világ, haza a II. 
kerületbe jövök – mondja Simonovics Ildi-
kó. – Budai lánynak tartom magam, születé-
sem után a Pentelei Molnár utcába vitt haza 
az anyukám, később az Áldás utcai iskolába 
jártam. Akkoriban a Mártírok útja – a mai 
Margit körút – volt az egyik kedvenc helyem, 
mint egy plázában, mindent meg lehetett 
kapni a kor kínálatából: volt órás, tisztító, 
textilbolt. Nagy kirándulás és élmény volt 
a dombról lesétálni oda. Életem során bő 
két évet töltöttem a kerületen kívül, amikor 
kamaszkoromban Algériába költözött a csa-
ládom. Sokáig aztán a Keleti Károly utcában 
laktam, szerettem, hogy itt mindenki ismert 
mindenkit.

Milyen egyetemen oktatnak divattörté-
netet?

Magyarországon nincsen divattörténész 
szak. Divattörténetet csak művészeti isko-
lákban oktatunk divattervezőknek, illetve 
stílustanácsadóknak és divatmenedzserek-
nek. Jómagam a Pécsi Tudományegyetem 
történettudományi tanszékén szereztem a 
doktorimat. A divat tudományos részét csak 
lassan fogadják el, mert a téma könnyen el-
adható és szerethető, ezért sokan azt gondol-
ják, hogy akkor ez valami felületes, nőcis do-
log. Pedig nagyon komoly területei vannak, 
az csak egy nagyon halvány vékonyka szelete, 
hogy egy tervező megtervez egy ruhát. Pszi-
chológiai, szociológiai, gazdasági, politikai, 
művészeti, kultúra- és mentalitástörténeti, 
valamint technológiai aspektusai is vannak. 
Ezzel az eszközzel ugyanis mindenki él. An-

golszász országokban régóta oktatják egyete-
mi szinten a bölcsészet- és kultúratudomány 
egyik területeként. 

Már gyerekkorában is ruhabolond volt? 
Dehogy. Gyerekként fiús külsőm volt, nem 

érdekelt az öltözködés. Aztán pszichiáternek 
készültem, később pedig művészettörténész-
ként a török szőnyegek érdekeltek. De össze-
hozott a sors későbbi mesteremmel, F. Dózsa 
Katalinnal (aki sajnos már nincs közöttünk). 
Egy alkalmi munka során ismertem meg, 
amikor a Kiscelli Múzeumban hagyatékot 
rendeztem. Azonnal megszerettette velem a 
viselettörténetet, aminek első úttörő lépéseit 
ő tette meg, már évtizedekkel ezelőtt. 

Mióta dolgozik múzeumban? 

Már huszonkét éve, ebből két évtizeden át 
a Kiscelli Múzeumban. Egyik nagyobb mun-
kám a Moszkva tér című kiállítás volt, amihez 
nagyon sok személyes történetet gyűjtöttem. 
Toldy Mária is interjúalanyom volt, akinek a 
nevéhez kötődik a hatvanas évek egyik sláge-
re, a Moszkva téri lányok. Ő mesélte, hogy a 
klipben viselt blúzát egy kerületi varrónővel 
varratta, a műhelye a Mechwart tér sarkán 
működött a Szivárvány áruházzal szemközti 
épületben, az emeleten. Két éve jöttem át a 
Magyar Nemzeti Múzeumba, itt főmuzeoló-
gusként dolgozom. A tervek szerint novem-
berben nyílik Rotschild Klára munkásságát 
bemutató kiállításom. 

Hogyan bukkant rá az exkluzív szalon 
történetére?

A doktori disszertációmat a ’45 utáni ma-
gyar divatból írtam, annak az egyik fejezete 
Rotschild Klára munkásságáról szólt, akinek 
a szalonja a szocializmus idején működött, 
így ebben a témakörben megkerülhetetlen 
volt. Erről az időszakról sokan gondolják azt, 
hogy egy divatmentes, szürke korszak, ami 
egyrészt igaz, de ha kicsit a mélyére ásunk, 
akkor kiderül, hogy ennél sokkal árnyaltabb 
a kép. Bár tény, hogy akkoriban a többség-
nek csak néhány ruhája volt, de aki szeretett 
szépen öltözködni – mert a szép megjelenés 
bizony pszichés erőt ad –, az ügyesen fel tudta 
dobni a ruháit kiegészítőkkel vagy átalakí-
tásokkal – a nők közül nagyon sokan tudtak 
varrni, a többiek pedig varrattak. Illetve lé-
tezett egy igen szűk réteg, amely megtehet-
te, hogy egy egész havi fizetést (egy-két ezer 
forintot) költsön egy-egy minőségi ruha-
darabra. 

A divat olyan eszköz,  amivel mindenki élSimonovics Ildikó gyerekkora óta a II. ke-
rületben él, a Magyar Nemzeti Múzeum 
főmuzeológusa, divattörténész. Évek 
óta kutatja Rotschild Klára munkásságát, 
akinek a szalonjában híres II. kerületiek is 
megfordultak. Rotschild Klára egyik leg-
extravagánsabb megrendelője Psota Irén 
volt, Halász Judit pedig családi barátja, aki 
francia vendégek érkezésekor, illetve Pá-
rizsban többször tolmácsolt neki.
 

A képen látható kabát a készülő, 
Rotschild Klára munkásságát bemutató 
kiállításhoz érkezett a Magyar Nemzeti 

Múzeumba. A kabát egy különleges 
szabóbábun látható, amely Rotschild Klára 

angol szabászáé volt

Simonovics Ildikó évek óta kutatja Rotschild Klára munkásságát és vezeti a Rotschild-sétákat
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Ők öltözködtek Rotschild Klára szalon-
jából...

Akkoriban a konfekció fellegvára a Ma-
gyar Divat Intézet, az „haute-couture” (ma-
gas szintű szabászat) –, nagyasszonya pedig 
Rotschild Klára volt. 1934-ben vált önálló ter-
vezővé és nyitotta meg szalonját, és 1976-ban 
bekövetkezett haláláig a mindenkori elitet öl-
töztette. Divatüzlete pár éven belül a legsi-
keresebbek egyike lett, fantasztikus hálózat-
építő képességének köszönhetően. A kliensei 
albumokból választották ki a számukra tetsző 
ruhát, amit aztán rájuk szabtak. Ehhez három 
alkalommal kellett próbálni. A szalonban a 
legmagasabb minőségű anyagokkal és kellé-
kekkel dolgoztak. Csak a főbb szabásvonalakat 
varrták géppel, a többi kézi munkával készült. 

Hányan engedhették meg maguknak, 
hogy innen öltözzenek?

Nagyon kevesen. Egyrészt a politikai elit 
legteteje, például Kádár János felesége. Ő 
egyébként híresen puritán volt, nem is szíve-
sen öltözködött a szalonból, de elvárták tőle. 
Egyszerű sötétkék, szürke vagy krémszínű 
kiskosztümöket rendelt. Értelmiségi körök-
ből orvosok, ügyvédek és elsősorban azok a 
művészek fordultak meg itt, akik külföldre is, 
főleg akik Nyugatra utaztak, például Törőcsik 
Mari. Halász Judit édesapja révén ismerkedett 
meg Rotschild Klárával. Jól tudott franciául, 
ezért Klári néni, amikor Judit Párizsban volt 
ösztöndíjjal, magával vitte fordítani a divat-
bemutatókra. Psota Irén színművész volt Klári 
néni egyik legextravagánsabb kliense, meg a 
vőlegénye, Ungvári Tamás, aki szegről-vég-
ről Rotschild rokona volt; esküvői öltönye is 
a szalonban készült. 

Egy párizsi divatbemutató már akkor is 
kuriózumnak számított. Rotschild Klára 
meg tudta fizetni az ottani modelleket?

1945 után ő maradt az egyedüli, aki tovább 
vezethette a szalonját, ha nem is saját tulaj-
donban, de államosított formában. És igen, 
évente kétszer ki tudott utazni Párizsba, ahol 
megnézte a nagy divatházak bemutatóit és vá-
sárolt néhány modellt, de a legtöbbet „fej-
ben” hozta haza. Az a legenda járta, hogy az 
agyával lefényképezte a ruhadarabokat, és a 
legapróbb részleteket is pontosan vissza tudta 
idézni. Ez valójában úgy történt, hogy vitt ma-
gával olyan fiatal, rajzolni tudó kollégát, aki 
a bemutatóról kijőve leskiccelte a látottakat. 
A ruhákhoz kint vásárolta meg az anyagokat. 

Hogyan készül a kiállításra?
Három éve kutatom a témát, könyvet is 

írok róla. Emellett Rotschild-sétákat tar-
tok, az „egykispárizs” Facebook-oldalon és 
honlapon hirdetem őket. A sétákon a kuta-
tómunkáról is mesélek, és mindig van olyan 
résztvevő, aki még tesz hozzá külön informá-
ciót. Ez is egyfajta adatgyűjtés, úgy is hívom, 
hogy séta egy kiállításért. De sokan találnak 
rám interjúk révén is. A bal oldali nagy képen 
látható kabátot nemrég kaptam. Két kabátot 
és egy ruhát ajánlott fel ajándékba egy kedves 
hölgy a gyűjteménynek, még az édesanyja vet-
te ezeket a Rotschild-szalonban. Sokat olva-
sok, legutóbb például a Képlet című könyvet, 
ami arról szól, mitől lesz valaki sikeres. Azt 
írja, a tehetség és szorgalom még nem bizto-
sítja a sikert, a siker ugyanis nem tőlünk függ, 
hanem a környezettől. Klári néni sikertörté-
nete is a közönségéhez kapcsolódik, hiszen 
sok hasonló tudású, sőt jobb tervező is volt a 

környezetében, mégis ő volt az, akiről elhit-
ték, hogy a legjobb. Egyébként nagyon nehéz 
az adatgyűjtés, mert eltűnt a divat emlékezete.

Kevés adat maradt fent?
Szinte semmi. A rendszerváltás után pri-

vatizálták a divatvállalatokat, a gyárakat és 
gyakorlatilag minden iratot kidobtak, a Rot-
schild-szalon összes albuma megsemmisült. 
De, sajnos, a magánemberek sem őrizték 
meg a kincseiket. Sokan mesélték, hogy volt 
Rotschild-ruha a birtokukban, de kidobták, 
elajándékozták. Közgyűjteményben négy 
ruhát őriztek, amikor elkezdtem kutatni a 
témát, most már 45 Rotschild-ruháról tu-
dok. Bizakodom, hogy az interjút olvasva is 
előkerülnek még újak. A kiállításon ruhák, 
fotók, filmes interjúk, filmrészletek lesznek, 
amelyek bemutatják a szalonját örökké si-
kerre vivő divatszabó életét.

Minden felfedezett ruha ki lesz állítva?
Nem valószínű, a kevesebb néha több. 

Nemrég láttam a hatalmas Dior-kiállítást, 
ötszáz ruhát lehetett volna végignézni, de 
még szakmabeliként sem sikerült a végére 
jutnom. Ez másmilyen lesz, egyelőre még 
formálódik, de az biztos, hogy fontosabb lesz 
Rotschild Klára alakja, az a legenda, ami hoz-
zá kötődik. NoVák zsóFi aliz

A divat olyan eszköz,  amivel mindenki él
A képen látható úr Jean-Claude de Gi-
venchy, a parfümrészleg vezetője, testvé-
re Hubert de Givenchy divattervezőnek, 
aki a márka ruhavonaláért volt felelős. 
Mellette Halász Judit és Rotschild Klára

VÁRjÁK AZOK jELENTKEZéSéT, AKIK 
őRIZNEK ROTScHILD-RuHÁT, kiegészítőt, 
birtokukban van fotó ilyen tárgyakról, van egy 
személyes történetük a szalonról vagy Rotschild 
Kláráról. Bármilyen, a témához kapcsolódó infor-
mációt örömmel vár a leendő Rotschild-kiállítás 
szervezője. Kapcsolat: egykisparizs@gmail.com.

Rotschild Klára munka közben
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Az ünnepség szentmisével kezdődött, ame-
lyet Esterházy László pápai káplán, kanonok, 
kerületi esperes, plébános celebrált a de-
menciával élő személyek napközbeni ellá-
tását és tartós elhelyezését biztosító Názáret 
Ház udvarán. Balog Józsefné, az intézmény 
vezetője köszönetet mondott az otthon lakó-
jának, Herpy György atyának a szolgálatáért és 
köszöntötte abból az alkalomból, hogy idén 
ünnepli vasmiséjét. Ezt követően beszédet 
mondott dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes, a 
Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, aki 
hangsúlyozta, mindenképp törekedni kell 
arra, hogy minél magasabb legyen az egész-
ségben megélt évek száma, ennek kapcsán 
pedig a természetközeli élet és a spiritualitás 
egészségre gyakorolt pozitív hatásáról be-
szélt. A  demencia kapcsán a cselekvő és el-
fogadó szeretet fontosságát emelte ki, mint 

mondta, a szeretetszolgálat évtizedekkel ez-
előtt az elsők között állt az érintettek és csa-
ládjaik mellé. 

Láng Zsolt polgármester beszédében Sütő 
András szavait idézte, aki azt írta, „önmagát 
becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött”. 
– Hiszünk abban, hogy a II. kerület közössé-
ge csakis úgy lehet teljes, ha valamennyi tagja, 
így az idősek is biztonságban érzik magukat 
és tudják: figyelünk rájuk. Nem feledkezünk 
meg azokról, akik nehéz helyzetben vannak, 
akik támogatásra szorulnak. Ezért több olyan, 
más településen nem jellemző támogatást és 
szolgáltatást is nyújtunk lakosaink részére, 
amely jelentős segítséget jelent azoknak, akik 
nehéz napokat élnek meg – fejtette ki. 

Varga Mihály pénzügyminiszter, ország-
gyűlési képviselő köszöntőjében arról be-
szélt, hogy az új udvar névadója, Assisi Szent 
Ferenc élete példamutató a mai ember szá-
mára is: hátat fordított a karriernek, gazdag-
ságnak és az elesetteken segített. Mint em-
lékeztetett, a szent megalapította a ferences 
rendet, amely nyolc évszázada végzi hatalmas 
erejű üdvös tevékenységét. – Hit, értelem és 

Megszépült a szeretetotthon udvara
Megszépült a pesthidegkúti XXIII. János 
Otthon udvara, amelyet Assisi Szent Ferenc-
ről neveztek el. A megújított zöldfelületek, 
padok és kert mellett egy elkerített részen 
kisállatok számára alakítottak ki lakóhelyet. 
A természeti környezet a tapasztalatok 
szerint jó hatással van a demenciával élő 
idősekre. Az új udvart ünnepélyes kere-
tek között Varga Mihály pénzügyminiszter, 
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere és a 
Katolikus Szeretetszolgálat képviselői adták 
át június 6-án.
 

cselekvés hármas egységében élni az életün-
ket, ezt üzeni ebben az épületben is a Szent 
Ferenc-i hit. Akkor kap az ember, ha ad. Há-
lás vagyok azért, hogy támogathattam a fej-
lesztés megvalósulását és együtt örülhetek 
önökkel – zárta beszédét a pénzügyminiszter. 

A beszédek után Esterházy László kano-
nok megáldotta az udvart, ahová kisállatok 
költöztek (terápiás kutya, nyulak, tyúkok, 
papagájok). Kialakítottak továbbá egy mini 
füvészkertet. Az  udvar a nevét az ismert 
szentről kapta, aki a hagyomány szerint a be-
lőle fakadó evangéliumi szeretettől vezérelve 
az állatokkal is tudott beszélgetni Isten di-
csőségére. 

Radnainé dr. Egervári Ágnes, Láng Zsolt és 
Varga Mihály avatta fel az udvart, és vágta el 
a nemzeti színű szalagot. Az  ünnepség a la-
kók és dolgozók műsorával, illetve a Patrona 
Hungariae Katolikus Iskolaközpont Alapfokú 
Művészeti Iskola vonós zenekarának kon-
certjével folytatódott. Végül állófogadással 
zárult az esemény, amelyen Csabai Péter, Mak-
ra Krisztina, Riczkó Andrea és Skublicsné Man-
ninger Alexandra képviselő is részt vett.

Nzsa
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Kortalanul
A II. kerületi

Idősügyi 
Tanács 

programja
Az elmúlt évek sikeres rendezvényei után a II. kerületi 

Idősügyi Tanács idén is meghirdeti a 60 év feletti, II. ke-
rületi amatőr művészek számára képző- és iparművészeti, il-

letve népművészeti pályázatát.
Az Idősügyi Tanács olyan amatőr kerületi alkotók munkáiból sze-

retne tárlatot rendezni, akik szívesen bemutatnák a nagyközönség-
nek is alkotótevékenységüket 2019 szeptemberében. 

A pályaműveket a II. Sz. Gondozási Központba (1022 Fillér utca 
50/b) kell eljuttatni 2019. SZEPTEMBER 9–19. között hétközna-
pokon 10 és 12 óráig. A szervezők kérik, hogy a kiállítandó darabok 
becsomagolva érkezzenek az intézményhez.

A kiállításra benyújtható művek tematikájában és technikájában 
nincs megkötés. Bármely témájú és technikával készült, képző-ipar-
művészeti vagy népművészeti alkotás nevezhet a kiállításra. Szobor, 
festmény, kisplasztika esetén legfeljebb két alkotás nyújtható be. 
A kiállítást rendező Idősügyi Tanács előválogatást tarthat, ha a ki-
állítóterem méretét meghaladóan több alkotás érkezik. 

A kiállítandó tárgyak mérete nem lehet nagyobb: szobor, kis-
plasztika esetén 60x60x60 cm-nél, a festménynél 50x75 cm-nél, 
hímzésnél, terítőnél legfeljebb 1 m2 kiállítási területet foglalhat el. 
A kiállítási darabok gondos becsomagolásáról és a II. Sz. Gondozá-

si Központhoz való szállításáról és elszállításáról a kiállítónak kell 
gondoskodnia, a szállítás közben keletkezett esetleges sérülésekért 
az Idősügyi Tanács nem vállal felelősséget. 

Az Idősügyi Tanács felelősséget vállal a kiállítási helyszínre szállí-
tás és a visszaszállítás, illetve a kiállítás ideje alatt az alkotásokért.

Várja minden kerületi 60 év feletti amatőr művész jelentkezését 
a tárlatra a II. kerületi Idősügyi Tanács.

A KIÁLLÍTÁSRÓL TOVÁBBI FELVILÁgOSÍTÁS KéRHETő hétköz-
naponként 8–16 óra között a (06 1) 212-2579-es vagy a (06 20) 
237-1685-ös telefonszámon.

A II. kerületi Idősügyi Tanács felhívása 60 év feletti amatőr alkotóknak

kreatívkreatív
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Porcelánra festett kultúrák címmel 
nyílt időszakos tárlat május 31-én 
a Gül Baba Kulturális Központban. 
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 
kamarakiállítása több mint kétszáz 
dísz- és használati tárgyat mutat be.

A kiállításon Varga Mihály pénzügy-
miniszter, országgyűlési képviselő, Szalai 
István, a Gül Baba Türbéje Örökségvédő 
Alapítvány vezérigazgatója és Simon 
Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a láto-
gatókat és értékelte a tárlatot.

A SZEPTEMBER 30-ig nyitva tartó 
kiállításon a látogatók egyaránt meg-
találhatják a hagyományos és ismert 
herendi mintákat, de megismerked-
hetnek a modernebb kollekciókkal is. 
Olyan egyedi műalkotások is láthatók, 
amelyekből az egész világon legfeljebb 
ötven vagy akár csak huszonöt darab 
létezik. 

A hungarikummá nyilvánított herendi 
porcelán egyszerre egyesíti magában a 
keleti kultúrák egzotikumát, a magyar 
népi hagyományok ápolását, a kézmű-
ves tradíciók tiszteletét és az étkezési 
kultúra fontosságát. Megtekinthető 
többek között az a tulipános kollekció, 
amit Serdar Gülün isztambuli születésű 
művész tervezett a Herendi Porcelán-
manufaktúra részére. A tárlat legújabb 
darabja a Leopárdos váza, Vida Sándor 
mesterfestő alkotása, amit 2018-ban a 
frankfurti vásáron mutattak be. A 370 
munkaóra alatt elkészített díszváza azért 
született meg, hogy erre a védett állatra 
felhívja a figyelmet.

A budapesti kiállítást követően a tár-
lat a török–magyar barátság jegyében 
Isztambulba költözik. A kiállítás a Gül 
Baba Kulturális Központban ingyenesen 
látogatható keddtől szombatig 10–18 
óráig (1023 Mecset u. 14.).

A mostani tárlaton leginkább életképeket, 
hétköznapi jeleneteket láthatunk Gánóczy 
kissé ironikus, mégis tűéles szemüvegén ke-
resztül.

– Engem a jellegzetes érdekel – vallja az al-
kotó az életmű-válogatás kapcsán. – Azt az él-
ményt, ami megragad és gyönyörködéssel tölt 
el, vagy akár mulattat, szeretném továbbadni 
a szemlélőnek. Akkor is, ha nem a Szépet áb-
rázolom, mint a görög szobrok, vagy Raffael 
madonnái. Akár groteszk, gyarló, nevetséges 
a téma, de elmondja a véleményemet ecsettel, 
festékkel. A magam módján.

Szép az, ami igaz. Ha hitelesen, igaz módon 
ábrázoljuk, ami a valóságban rút, az a vásznon 
széppé válik.

A nagy művészek is ábrázoltak groteszket, 
torzat, borzalmakat, csúnyát vagy nevetsé-
gest. És mily gyönyörűségesek Bosch, Velaz-
quez, Goya, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, vagy 
Daumier művei. Ez bátorít fel, hogy szerényen 
utánuk kullogjak.

A kiállítást Feledy Balázs művészeti író nyi-
totta meg, aki elsőként örömének adott han-

„Ami a valóságban rút, az a vásznon széppé válik”

got, amiért az idős művész olyan önálló ki-
állítással jelentkezett, ahol új képek is helyet 
kaptak. Mint mondta, Gánóczy Mária családi 
körülményei miatt nem tudott nagy mennyi-
ségben festeni, de talán éppen emiatt annyira 
intenzívek és sűrítettek a képei. 

– Figyelme, koncentrálókészsége, lírai al-
katához képest átható tekintete kivételes. 
Ábrázolt személyei és szituációi mélyére lát 
– jellemezte a festőt Feledy Balázs, majd fel-
elevenítette „örökségét”, a kitűnő freskófes-
tő nagyapát, Tardos Kenner Viktort, akinek 
freskóit többek között a Ferenciek terén lévő 
templom és a Vígszínház mennyezetén is lát-
hatjuk, illetve pályájának kezdetét, a főiskolás 

éveket, a pályatársakat. Munkái kapcsán ki-
emelte szubjektív őszinteségét és humorát. 
– Mária soha nem patetikus, érzelgős vagy 
elgyengülős, éles szeme felfedezi a fonák hely-
zeteket és embereket – fogalmazott.

A Csúnya szépsége című tárlaton mintegy 
harminc festmény szerepel, mindegyik kö-
zéppontjában az ember – a szép vagy a csúnya, 
a gyermek vagy az idős, a mérges, a durcás, a 
beteg, az alkotó, a pihenő, vagyis a hétköznapi 
– olyan, mint bármelyikünk.

A kiállítás JÚNIUS 22-ig, keddtől péntekig 
13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig tekinthe-
tő meg a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás 
utca 55.). Pzs

Herendi porcelánok a Gül Baba Kulturális Központban

A Csúnya szépsége címmel nyílt kiállítás a 
Vízivárosi Galériában, amivel a kiállítóhely 
a II. Kerület Napja rendezvénysorozathoz 
kapcsolódik. Nem véletlenül esett a galé-
ria választása az idén 92 esztendős festő-
művészre, Gánóczy Máriára, aki nemcsak 
évtizedek óta kerületünk lakója, de ő adta 
a legtöbb festőművészt is a II. kerületnek. 
Szintén festőművész férjével, a 2012-ben 
elhunyt Breznay Józseffel kilenc gyermeket 
neveltek fel – az öt fiú és négy lány majd 
mindegyike művészeti iskolát végzett, és a 
legtöbbjük művészi pályán maradt.
 

Csorba Géza, a Budai Főnix Kulturális Egyesület elnöke virággal 
köszöntötte a művészt, aki az egyesület festőkörét is vezeti
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Műveit több alkalommal láthatta már a közön-
ség Egerben és Budapesten is, legutóbb tavaly, 
a Vízivárosi Galéria adott otthont a Szín-játé-
kok, kavicsok című kiállításnak. Festményei 
az életigenlés himnuszai. A  vidám nyaralók, 
a különleges színekben pompázó állatok és 

Aki szépséget és vidámságot hoz 
hétköznapjainkba

növények, a macskaköves utcák, a tengerparti 
házak, a színes játékok expresszív kavalkádja 
újra és újra táncot járnak a művész képein. 

Mostani gyűjteményes kiállítását, ami több 
mint három évtized munkáit öleli fel, Dankó 
Virág II. kerületi alpolgármester nyitotta meg. 

– Hiszek abban, hogy mindenki valamilyen 
feladattal érkezik erre a világra, és Riczkó And-
rea feladatai között biztosan szerepel, hogy 
szépséget és vidámságot hozzon hétköznap-
jainkba – kezdte személyes hangú köszöntőjét 
az alpolgármester. – A mindennapok akadá-
lyait hol könnyebben, hol nehezebben vesz-
szük, de vannak olyanok, akik lényükkel, gesz-
tusaikkal, cselekedeteikkel segítenek minket 
azokban a pillanatokban, amikor szürkének 
érezzük a körülöttünk lévő világot. Nekik el-
hisszük, hogy az élet tényleg meseszép – fo-
galmazott Dankó Virág.

A kiállításon látható minden egyes kép az 
alkotó derűs, játékos személyiségét sugároz-
za vissza. Gyermekekkel is kitűnő program a 
tárlat megtekintése, hiszen számos képet me-
sék, mesealakok ihlettek, de valós állatokkal 
– macskákkal, rókákkal, halakkal, madarakkal 
– is találkozhatunk a vásznon, a nyár örömei, 
a tenger, a strand pedig egy – szó szerint és 
átvitt értelemben egyaránt – felhőtlen világba 
repíti a látogatót.

Hogy a művészi véna tovább öröklődik a csa-
ládban, azt a megnyitón fellépő ifjú gitáros, az 
alkotó unokája, Sándor Dániel Péter bizonyí-
totta játékával.

Az eseményen részt vett Csabai Péter, a Pest-
hidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljáró-
ja, Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, 
Sport- és Informatikai Bizottság elnöke, va-
lamint Makra Krisztina és Skublicsné Manninger 
Alexandra önkormányzati képviselő.

Az élet meseszép című kiállítás JÚNIUS 30-
ig látogatható a Klebelsberg Kultúrkúriában 
(1028 Templom utca 2–10.).

Péter zsuzsaNNa

Valódi mesevilágba kalauzolja látogatóit a Klebelsberg Kultúrkúria legújabb tárlata, ame-
lyet a II. Kerület Napja programsorozat keretében rendeztek meg. Az élénk színekkel 
megfestett valós és meseszerű tájak és figurák alkotója Riczkó Andrea forma-, díszlet- és 
jelmeztervező művész, aki születésétől fogva II. kerületi lakos, 2006 óta pedig Felhévíz–új-
lak egyéni önkormányzati képviselője.

A kiállítást Dankó Virág alpolgármester nyitotta meg Riczkó Andrea forma-, 
díszlet- és jelmeztervező művész

Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
elöljárója a kiállításon

A megnyitón Sándor Dániel Péter gitározott
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GYERMEKBÚCSÚ
Hagyományos évadzáró 
gyermekmulatság

CSALÓKA PÉTER
A Pupetta Társulat vidám előadása

HAHÓ EGYÜTTES
VARÁZS TAMÁS 
bűvészműsora
Kézműves játszóház, arcfestés,
ügyességi és logikai játékok, hempergő, 
pegazus mesés játéktár,
tekergőtér

június 23.
vasárnap 16.00-20.00

VAKÁCIÓRA FEL! :)
NYÁRI TÁBOROK 
A KLEBELSBERG 
KULTÚRKÚRIÁBAN
ÓVODÁSOKNAK 
Napraforgó július 29–augusztus 2.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
Kerámia tábor július 1-5
Guzsalyas tábor  július 8-12
Papír origami  július 8-12
Nemez tábor július 15-19

FELNŐTTEKNEK
Jóga a mindennapi életben 
június 18 – augusztus 27

Pesthidegkúti
Művészeti
Fesztivál
augusztus 29 - szeptember 1.

XXI.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 KIÁLLÍTÁSOK 
• A FőVÁROSI SZABÓ ERVIN KöNYVTÁR HűVöSVöLgYI úTI FIÓKjA: JúLIUS 31-ig: A realizmustól 
a nonfiguratívig – kiállítás Farkas György festőművész (1911–1995) munkáiból. A kiállítás a könyvtár nyitva-
tartási idejében, hétfő–szerda: 12–18 óráig, kedd–péntek: 10–16 óráig látogatható. Telefon: (06 1) 200-1098 
(1021 Hűvösvölgyi út 85.).
• A FőVÁROSI SZABÓ ERVIN KöNYVTÁR TöRöK uTcAI FIÓKjA: JúLIUS 19-ig: Csörgevári vigassá-
gok – Faltisz Alexandra grafikusművész, illusztrátor kiállítása (1023 Török u. 7–9.).
• A KSH KöNYVTÁR folyosóján JúNIUSBAN Vető Zsolt Sokaság című kiállítása tekinthető meg (1024 
Keleti Károly utca 5.).

 ZENE 
• MILLENÁRIS: Ingyenes koncertek a Nemzeti Táncszínház teraszán. Gyermekkoncertek: JúNIUS 22., 11.00: 
Bergengóc zenegóc – zenés mesekönyv. JúNIUS 29., 11.00: Kifli zenekar. Fiatal tehetségek a könnyűzenében: 
JúNIUS 22., 19.00: Infusion trió. JúNIUS 29., 19.00: Livingroom (1024 Kis Rókus u. 16–20.).

 SZÍNHÁZ 
• ÁTRIuM: JúNIUS 28., 29., 30., 19.30 és JúLIUS 4., 5., 19.30: Chicago (1024 Margit krt. 55.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: JúNIUS 18., 19.00: Mennyit érünk? (The Sum of Us). JúNIUS 18., 19.30: Szabad a 
Vers – Hunyadi Máté és Bencsik Levente műsora. JúNIUS 20., 21., 19.00. és JúNIUS 22., 19.30: Öröm és 
boldogság. JúNIUS 20., 22., 23., 19.30: Novecento. JúNIUS 21., 24., 25., 19.30: Örökké... szabadon... 
JúNIUS 23., 24., 25., 19.00: Páros hármas. JúNIUS 26., 27., 28., 19.00: Dorian Gray. JúNIUS 28., 29., 
19.30: Már nem ott élek – egy indián naplója. JúNIUS 29., 30., 19.00 és JúLIUS 1., 19.30: Ölelj át! – víg-
játék. JúNIUS 30., 19.30: Latin érintés – Historia de un amor. Koncert-színház. JúLIUS 2., 3., 4., 19.30: Az 
ajtó. JúLIUS 2., 20.00: Spanyol románc – komolyzene könnyedén. JúLIUS 3., 4., 20.00: „WawS” – What 
a wonderful SONG – Hollywood titkai és slágerei. JúLIUS 5., 6., 19.30: Tóték. JúLIUS 5., 6., 7., 20.00: 
Sodrásban. JúLIUS 5., 20.30: Veszedelmes viszonyok. JúLIUS 7., 19.30: Rémes születésnap (1023 Árpád 
fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• A BuDAI FőNIX KuLTuRÁLIS EgYESÜLET idén nyáron is érdekes, tartalmas programokkal várja az 
érdeklődőket. JúNIUS 18.: Gánóczy Mária festőművész kiállításának megtekintése a Vízivárosi Galériában. 
JúNIUS 20.: Klubdélután, nyári programok megbeszélése. JúNIUS 25.: Látogatás az Orosz Kulturális 
Központban. A Legszebb ország c. fotókiállítás megtekintése. JúNIUS 27.: Maja kultúra II. Guatemala. Ne-
mere László úti filmje. JúLIUS 2.: A festőkör kirándulása a Bakony lenyűgöző szépségű tájain, vonattal és 
autóbusszal. JúLIUS 4.: Klubdélután, jelentkezés a nyári kirándulásokra, előlegbefizetés, utána diaporáma 
a tagok legjobb fényképeiből. JúLIUS 9.: Vitorlázás a Balatonon a Bolygó fedélzetén, kapitány Fináczy 
Marci. JúLIUS 11.: Informatikai délután a klubban. Nyári kirándulási terveink az önkormányzat és a KKSI 
pályázaton elnyert támogatással: JúLIUS 30-31.: Látogatás a burgenlandi magyar nyelvű „szigeten” és 
Wiener Neustadt (Bécsújhely) magyar emlékeinek megtekintése. AUGUSZTUS 14-15.: Nedec várának be-
járása, tutajozás a Dunajecen, lanovkával a Lomnici-csúcsra. SZEPTEMBER 3–6.: az erdélyi Sziget-hegység 
legszebb természeti látnivalói és a környék magyar vonatkozású történelmi, néprajzi és épített örökségének 
meglátogatása. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, 
a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 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 résztvevők a jól bevált játékok mellett minden alkalommal egy-egy új játékkal is megismerkedhetnek. Jú-
NIUS 24-én kerül sor a 200. társasjátékklubra. Ez alkalomból jubileumi Rummikub bajnokságot rendeznek, 
amelyen az első négy helyezettnek oklevelet és egyéb nyereménytárgyakat osztanak ki. A versennyel egy 
időben a résztvevők a könyvtár állományába tartozó társasjátékkal kapcsolatos könyvek között böngészhet-
nek. Helyszín: Thirring Lajos terem. (1024 Keleti Károly utca 5.).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• BuDAI NAPSugÁR NYugDÍjASKLuB: Értesítjük kedves klubtagjainkat, hogy a Budai Napsugár Nyug-
díjasklub szeptember 10-ig nyári szünetet tart.
• A NEFELEjcS NYugDÍjASKLuB minden tagjának kellemes nyarat, jó pihenést kíván Besenyei Zsófia 
klubvezető. Találkozunk szeptemberben! (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.). 
• TERE-FERE POLgÁRI NYugDÍjASKLuB: Legutóbb májusban a Jeli Arborétumban jártunk. Akkor vi-
rágzott a rododendron hatalmas területen, szemet gyönyörködtető látvány volt. További nyári terveink: 
balatoni fürdőzés és kerti parti. Ajánljuk minden kortársunknak! További információ a tercsike@t-online.hu 
e-mail-címen, vagy a (06 20) 440-9564-es telefonszámon kérhető.

 KIRÁNDULÁSOK 
• TERMéSZETVéDő TuRISTÁK KöRE: buszos utakra minden pénteken 16–18 óra között az Arany János 
utcai Burger Kingben lehet befizetni. Legközelebb: JúNIUS 22.: Cserhát: Ipolytarnóc, Szécsény, Hollókő, 
Szirák. JúLIUS 13.: Ausztria. Fraknó, Laxenburg. Gyalogtúrák: JúNIUS 23.: Pilis. Barátkút, Búbánat-völgy. 
Találkozó 7.00, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. JúNIUS 29.: Medves. Kazár. Találkozó 7.15, Stadion, Volán-pu. 
JúNIUS 30.: Pilis – Zajnát. Pilisszántó, Pilisszentiván. Találkozó 9.00, Árpád híd, Volán-pu. JúLIUS 3.: Cserhát. 
Alsópetény, Romhány. Találkozó 7.45, Nyugati pu., pénztárak. JúLIUS 6.: Cserhát. Penc, Csővár. Találkozó 7.45, 
Nyugati pu., pénztárak. JúLIUS 10.: Alföld. Csévharaszt, ősborókás. Találkozó 7.45, Nyugati pu., pénztárak. 
További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
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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 Pol-
gárban. Az év lezárultával az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű díjazásban 
részesül. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre.

w w w . m a r c z i . h u
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, marczi@marczi.hu

június 19. szerda 19.00  
Fejes Endre – Presser Gábora  
JÓ ESTÉT NYÁR,  
JÓ ESTÉT SZERELEM 
a Szindra Társulat előadása
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

június 21. péntek 18.30
CSODÁK, REJTÉLYEK, KATASZTRÓFÁK 
Történelmi előadássorozat
Előadó: ANTALFFY PÉTER történész
ORGIÁK ÉS ERETNEKEK 

június 24. hétfő 19.00 
SZOLGA CSAK EGY VAN,  
AZ ISTEN 
Egy óra WEÖRES SÁNDOR 
költészetének bűvöletében 
FABINY TAMÁS püspök 
és GRYLLUS DÁNIEL muzsikus 
előadásában

KORBuLY – EgY MéRNöKcSALÁD HÁROM gENERÁcIÓjA
A Közlekedési Múzeum új időszaki kiállítása a hazai járműipar történetében különleges helyet elfoglaló Korbuly 
család történetét mutatja be. A család tagjai az elmúlt mintegy 125 évben a magyar járműgyártás minden je-
lentős ágazatában maradandót alkottak, szabadalmak és innovációk sorát hozva be a magyar járműgyártásba. 
Történetüket az 1878-as párizsi világkiállítás vasúti bemutatójától az olasz vasút modernizációján át repülő-
gép-fejlesztésekig, háborús újításokig és a hatvanas évek Dutra traktoráig idézi fel a tárlat a Ganz Ábrahám 
Öntödei Gyűjteményben. A kiállításon látható Korbuly János 16 éves korában épített 1:10 méretarányú, mű-
ködőképes villamosmakettje, idősebb Korbuly József saját esztergapadja, a család történetét bemutató eredeti 
dokumentumok és a nyilvánosság előtt még soha le nem vetített családi videók is. A múzeum a kiállításra 
időzítve kezdte meg az 1930 és 1932 között gyártott, egyetlenként megmaradt Weiss Manfréd-gépkocsi restau-
rálását. Az autót – mely eredetileg reklám-, később, a II. világháborút követően mentőautóként funkcionált – a 
látogatók szintén megtalálják a II. kerületi Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményben nyílt tárlaton. 

Kiállításhoz a múzeum honlapján virtuális kiállítás is kapcsolódik, melyet a tavaly 125 éve született és 
1963-ban a Dutra traktor tervezéséért Kossuth-díjat kapott Korbuly János évfordulója apropóján állítottak 
össze a kurátorok. A virtuális kiállítás most számos további archív fotóval és 3D-technológiával digitalizált 
modellel gazdagodott (http://virtualiskiallitas.kozlekedesimuzeum.hu). A kiállítás AuGuSZTuS 3-ig tekint-
hető meg a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményben (1027 Bem József u. 20.).

A HónAP FoTóJA Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

máJUS

Simonics Endre – Nagyerdő

NéMET NEMZETISégI NAP PESTHIDEgKúTON
Mindenkit vár a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány JúLIUS 6-án szombaton 19 órától a hagyomá-
nyos sváb bálba a Klebelsberg Kultúrkúriába (1028 Templom u 2–10.). Zenél a pilisvörösvári Adlersteiner zenekar. 
JúLIUS 7-én vasárnap 15 órától német nemzetiségi napot tart a II. Kerületi Német Önkormányzat ugyancsak 
a Kultúrkúriában. Közreműködik a Leányvári Kórus, a Solymári Hagyományőrző Asszonykórus, az Ökumenikus 
iskola diákjai, a Dunaharaszti Német Dalkör, a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület és a 
Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Dalkör. A nemzetiségi nap délelőttjén 10 órától szentmisét tartanak az ófalui 
Sarlós Boldogasszony-templomban, 11 órától pedig koszorúzással egybekötött megemlékezés lesz a templom 
kertjében a németek letelepedésének 308., valamint az egyházközség fennállásának 283. évfordulója alkalmából.

• TERMéSZETBARÁT SPORTKöR: JúNIUS 23.: Mátra. Galyatető, Mátraháza (Kékestető). Találkozó 7.45, 
Stadionok, Volán-pu. Túravezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024. JúNIUS 30.: Bakony. Országos Kéktúra. 
Zirc–Bakonynána. Találkozó 6.00, Déli pu., jegypénztárak. Előzetes bejelentkezés szükséges. Túravezető Dobi 
Zoltán: (06 30) 855-4935.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK
• KSH KöNYVTÁR: JúNIUS 20., 17.00: a Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár 
közös rendezvényén Horváth Júlia Borbála író, kulturális antropológus mutatja be Női beszély című kötetét. 
A szerzővel A. Gergely András (CSc) kulturális antropológus, címzetes egy. tanár, Nagy Beáta egyetemi ta-
nár (Budapesti Corvinus Egyetem) és Tóth Pál Péter demográfus, szenior kutató (KSH NKI) beszélget. Az est 
házigazdája Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője. Helyszín: Bibó István terem (1024 Keleti 
Károly utca 5.).
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Folytatódnak az előadások a templomkertben

JúLIUS 27.: APÁK éS FIAK, BOLYKI BALÁZS éS A B4: Bolyki Gergő, 
Bolyki Levente, Bolyki Dávid és Bolyki Máté. AUGUSZTUS 24.: A SZENT-
EgYHÁZI gYERMEKFILHARMÓNIA gYERMEKKÓRuSA éS ZENE-
KARA KONcERTjE. Vezényel: Haáz Sándor karnagy. SZEPTEMBER 28.: 
A KORMORÁN EgYÜTTES KONcERTjE.

A Templomkerti esték – Művészek a templomért jótékonysá-
gi rendezvénysorozatban eddig három előadást láthattak az 
érdeklődők. A nyitó koncertet követően május 25-én A száz-
gyökérű szív című előadással a piarista szerzetes, tanár, egy-
kori tartományfőnök, cserkészvezető, költő és irodalmár Sík 
Sándor születésének 130. évfordulójára emlékezett a közön-
ség. A Szin-Do Art Társulás és az Udvari Kamaraszínház közös 
előadása Sík Sándor Keresztút című művére épült, a szerzetest 
az előadás rendezője, Dóczy Péter alakította. 

Június elsején Határtalanság címmel a Török Tilla Folk Ex-
perience koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők a nemzeti 
összetartozás napjának tiszteletére. – A magyar népdalokat, 
népzenét nemcsak azért létszükséglet ismerni, mert a miénk, 
hanem azért, mert lelki honvédelmünk alapját képezik ezek a 
letisztult gondolatok, amelyek évezredek óta megmaradásunk 
zálogát jelentik – vallja Török Tilla.

Legközelebb július 27-én Bolyki Balázzsal és a B4-gyel talál-
kozhatunk a máriaremetei bazilika kertjében.

Pzs

– A Szentlélek alkotja az egyházat is, az egyház maga is a Szentlélek emlékezete, leszállása és kiáradása. Pün-
kösd napján leszállt az apostolokra, akik ekkor léptek ki a világba, a Jeruzsálembe zarándokló hívek elé, és ekkor 
kezdték bátran hirdetni Krisztust. Ma is feladatunk ez a modern eszközökkel, akár a közösségi médián keresztül 
is – mondta Erdő Péter bíboros június 10-én az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye juniálisán a máriaremetei 
templomkertben a szabadtéri oltárnál tartott szentmisén. A pünkösd hétfői eseményen a bíboros megnyitotta a 
2020-ban hazánkban tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus harmadik, egyben utolsó előkészítő évét, 
volt ministránstalálkozó, bemutatkoztak a plébániák, valamint ügyességi, műveltségi, lelki gazdagodást segítő 
játékokkal várták az érdeklődőket és a családokat egész nap.

A Török Tilla Folk Experience koncertje

A Százgyökérű szív című előadás

Karizmák ünnepe Máriaremetén



2019/11 – június 15. BUDAI POLGÁROK 25. OLDAL

Események kerületünk templomaiban
PASARéTI PÁDuAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: JúNIUS 
23-án, Úrnapján 10 órakor szentmise, utána körmenet, a következő 
szentmise 12 órakor kezdődik. JúNIUS 24–28. között 17.40-kor 
Jézus Szíve-litánia a szentségi kápolnában. JúNIUS 28-án, Jé-
zus Szíve ünnepén 17 órakor szentségimádás, 18 órakor ünnepi 
szentmise. JúLIUS 6-án 17.15-kor elsőszombati rózsafüzér (1026 
Pasaréti út 137.).
ORSZÁgúTI FERENcES TEMPLOM: JúNIUS 22-én, Úrnapja 
előestéjén 17-18 óra között a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
előkészületeként szentségimádás lesz világszerte és a templomban 
is. JúNIUS 30-án, Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcsoló-
dóan a perselyadományokat a világegyház támogatására továbbítják 
az érsekségen keresztül. JúLIUS 7-én 11.15-kor Orbán Márk atya 
aranymiséje lesz, aki 1969–81 között a Szentendrei Ferences Gim-
názium tanáraként szolgált a templomban (1024 Margit körút 23.).
PASARéTI REFORMÁTuS TEMPLOM: csütörtökönként 18 órakor, 
vasárnap 8 és 10 órakor istentisztelet (egy időben gyermek-isten-
tisztelet), a hónap utolsó vasárnapján úrvacsorai közösséggel. Biblia-
óra kedden 18 órakor, a felnőtt ifjúság alkalmai keddenként 18.30-kor 
szerdánként 18 órakor, vasárnaponként 17 órakor. Jegyesek és háza-
sok bibliaórái szerdánként 18 órakor és szombaton 17 órakor. www.
refpasaret.hu, (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cIMBALOM uTcAI REFORMÁTuS TEMPLOM: JúNIUS 
19–23. között hittanos honismereti tábor Piliscsabán. JúNIUS 
30-án 10 órakor istentisztelet, ezen a napon a Budapest-Északi 
Egyházmegye gyülekezetei a Cimbalom utcai egyházközségért imád-
koznak. JúLIUS 7-én 10 órakor istentisztelet. Elérhetőségek: dr. 
Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 
326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEgKúTI REFORMÁTuS TEMPLOM: JúLIUS 7-én 
8 és 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. AUGUSZTUS 5–8. 
között Tahiban többgenerációs gyülekezeti tábor. Információ és 
jelentkezési lap a www.refhidegkut.hu oldalon. További információ 
kg.hidegkut@t-online.hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 397-4315 (1028 
Hidegkúti út 64-66.).
PESTHIDEgKúTI EVANgéLIKuS TEMPLOM: JúNIUS 17–21. 
között zenei-hittanos napközis tábor lesz Nyírő Gábor hitoktató 
(zongoratanár, orgonaművész), Erdélyi Kata és Kis Péter vezetésével. 
Bővebb információ pesthidegkut.lutheran.hu (1028 Ördögárok u. 9.). 
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: JúNIUS 23-án, Úrnapján a kör-
menet a 10.30 órai szentmise után lesz. JúNIUS 24.: keresztelő 
Szent János születésének ünnepe. JúNIUS 27.: Szent László király 
ünnepe. JúNIUS 28.: Jézus Szent Szívének ünnepe, a szentmisék 7 
és 10.30 órakor lesznek. JúNIUS 29.: Szent Péter és Pál apostolok 
ünnepe (1029 Templomkert u. 1.).
SARLÓS BOLDOgASSZONY-TEMPLOM: JúNIUS 30-án 
a 10.30-kor kezdődő szentmisén ünneplik a templom búcsúját és 
felszentelésének ünnepét. Ezen a szentmisén kerül sor az Újlakért 
Emlékérem átadására. A 18 órai szentmise után a Sarlós Boldogasszony 
Kórus ad búcsúnapi koncertet, elhangzik többek között Buxtehude: 
Magnificat, Harmath Dénes: Népmise és Mozart: Misericordias Domini 
(KV. 222) zenekari kísérettel. A plébániai iroda fogadóórái hétfőn és 
pénteken 10-12 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 16-18 óra 
között vannak, július és augusztus hónapban szerdán és csütörtökön 
16-18 óra között és pénteken 10-12 óra között. További információ 
a www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
BuDAI göRögKATOLIKuS TEMPLOM: JúNIUS 23. és AU-
GUSZTUS 18. között vasárnap és egyházi ünnepnapon 9 órakor 
utrenyét, 10 és 17.30 órakor szent liturgiát végzünk. JúNIUS 29-én 
ünnepeljük Szent Péter és Szent Pál főapostolokat. Irodai fogadóóra 
hétköznapokon 16.30-17.30 óra között. Honlap www.gorogkatbuda.
hu (1027 Fő u. 88.).
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Tölgyessy Zsófia csupaszív ember, és másokat is arra biztat, hogy 
merjenek szívből élni. Tudja, hogy a pénz önmagában nem boldo-
gít; egy nagyon jövedelmező marketinges felsővezetői állást adott 
fel azért, hogy kövesse álmait. A II. kerületben élő fiatal lány olyan 
online inspirációs marketing vállalkozói iskolát indított el, amely a 
szakmai ismerteken túl önismeretre és önbizalomra tanít, és közös-
ségi élményt is nyújt kezdő és fejlődni vágyó vállalkozóknak.
– Friss diplomával a zsebemben 
brand-menedzserként kezdtem el 
dolgozni egy amerikai magántu-
lajdonban lévő cégnél. Hamar elő-
léptettek marketingvezetővé, és kí-
vülről úgy tűnt, megvan mindenem: 
egyre több és izgalmasabb feladatot 
kaptam, jó fizetést, szép céges au-
tót, de egy idő elteltével mégsem 
éreztem jól magam a bőrömben, 
nem tett boldoggá az, amit elértem. 
Többéves folyamat volt, amíg érle-
lődött és végül megfogalmazódott 
bennem, hogy nem erre az életre 
vágyom, és mertem változtatni. Fél 
évre elutaztam Délkelet-Ázsiába, 
ahol sokat láttam és tanultam. Ha-
zajőve coachinggal kezdtem el fog-
lalkozni, de a marketing – amiről 
akkoriban hallani sem akartam – a 
hátsó ajtón visszalopakodott az éle-
tembe. Hiszen ahhoz is elengedhe-
tetlen volt, hogy kialakítsam az új 
vállalkozásomat és ügyfélkörömet, 
és egyre többen kértek tőlem eb-
ben segítséget. Az  egyéni ügyfelek 
mellett elkezdtem műhelyfoglalko-
zásokat tartani, aminek egy újfajta 
marketingszemlélet volt a témája. 
Női felsővezetőként én is megéltem, 
hogy az üzleti életben szinte férfivá 
kell válni, nincs helye érzelmek-
nek, érzékenységnek, és ez nagyon 
rossz irányba vitt el. Rájöttem, az a 
legfontosabb, hogy örömmel tud-
juk végezni a munkánkat, szív-
ből építsük fel vállalkozásunkat és 
marketingünket. A  siker fokmérője 
számomra az, ha jól érzem magam, 
amihez azonban elengedhetetlen az 
önismereti munka.

Jelenleg a legtöbb időt és energiát 
az inspirációs marketing vállalkozói 
iskolámnak szentelem, ami egy on-
line program, ugyanakkor közössé-
gi élményt is jelent a hallgatóknak. 
Az  a misszióm, hogy minél több 
emberhez juttassam el azt a meg-
győződésemet, hogy meg lehet élni 
a szenvedélyünkből, hogy mindenki 
a maga útján-módján lehet sikeres 
a vállalkozásában. A  tananyagban 
megtalálható a szükséges marke-
tingstratégiai és értékesítési tudás, 
aminek segítségével átlátható a tel-
jes folyamat, ugyanakkor hiszem, 

hogy nem csak egy helyes út van. 
Mint egy svédasztalról a számunkra 
legfinomabb falatokat, úgy választ-
hatjuk ki itt is a nekünk megfelelő 
lépéseket és eszközöket. Emellett 
van egy támogató közösség – igaz 
az online térben –, amelynek tagjai 
hasonlóan gondolkodnak, hason-
ló úton járnak és ezáltal elképesztő 
módon tudják motiválni és támo-
gatni egymást. Az  iskola spirituális 
szemléletű, mert azt vallom, hogy 
az ész nem minden, hallgathatunk 
bátran a szívünkre és  a megérzé-
seinkre is. Sokan visszajelzik, nagy 
megkönnyebbülést jelentett nekik 
az a hozzáállás, hogy nem kell kő-
keménnyé válni egy vállalkozásban. 
Nagy öröm számomra, amikor ki-
derül, mennyi ötletet és inspirációt 
kapnak egymástól a hallgatók, vagy 
ha új üzleti vagy baráti kapcsolatok 
szövődnek a néhány hónapos közös 
tevékenység során.

Minden reggel jógával és meditá-
cióval indítom a napot, számomra ez 
ad feltöltődést. Hiszem, hogy min-
denki felelős a sorsáért, és minden-
kinek joga van a boldogsághoz – mi 
másért is lennénk itt a Földön?

Budai polgárok a kerületből...
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Tölgyessy Zsófia
life- és vállalkozói coach
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A helyi közösségek környezetszépítő munká-
jukkal nagyban hozzájárulnak kerületünk ren-
dezett külleméhez és tisztán tartásához. Lát-
ványos változás érhető el egy-egy elhanyagolt 
területen a pályázat segítségével, amelyre évről 
évre egyre többen jelentkeznek, és a megva-
lósult környezetszépítésekkel hozzájárulnak a 
tisztább és rendezettebb kerülethez.

A támogatás a II. kerülethez tartozó közterü-
let rendbetételére és kialakítására, valamint a 
helyreállított terület folyamatos gondozására 
használható fel.

A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítá-
sának biztosítása érdekében a pályázatokat fo-
lyamatosan, beérkezési sorrendben bírálják el.

Jelentkezni 2019. AUgUSZTUS 31-ig le-
het. A pályázaton rendelkezésre álló keretösz-
szeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértéké-
nek felső határa bruttó 400 ezer Ft, a pályázati 
támogatás maximuma pedig a teljes költség-
vetés 70%-a lehet.

Idén is Fogadj örökbe egy közterületet!

A pályázati kiírás (pályázati felhívás és adatlap) 
letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjá-
ról, illetve kérésre elektronikusan is megküldik 
az érdeklődőknek. 

Hatodik alkalommal hirdet környezetszépí-
tési pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat 
a területén működő társadalmi szervezetek 
(egyházak, civil szervezetek és társashá-
zak), továbbá magánszemélyek részére.
 

JElEnTKEZÉSI 
HATárIDő: 

AUgUSZTUS 31.

A PÁLYÁZATTAL KAPcSOLATBAN 
további felvilágosítást Fábián Tamara 

szervezési és koordinációs munkatárs ad 
a (06 1) 346-5545-ös telefonszámon, vagy a fa-
bian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Pályázat
közterületek szépítéséreVágányfelújítás a Margit körúton is

A Széna tér és a Margit utca, illetve a Práter utca és a 
Goldmann György tér között közel két kilométeres sza-
kaszon újítja fel idén a BKV Zrt. a 4-es és a 6-os villamos 
vonalát a nyári iskolai tanítási szünetben. A nagykörúti 
villamosvonal érintett részein nagyrészt 2010 előtt 
végeztek utoljára nagyfelújítást, ezért idén nyáron a 
korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható 
vágányokra cserélik a nagy terhelésű járművek sűrű 
követése miatt elhasználódott sínpályát. A Margit körúti 
részen – ahol a nyáron több mint 800 méter hosszon 
építik át a villamosvágányt – utoljára 2000-ben végez-
tek a jelenlegihez hasonló volumenű felújítási munkát, 
azóta csak lokális beavatkozásokra került sor.

A felújítás miatt nem közlekednek a nagykörúti vil-
lamosok a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások 
között várhatóan június közepétől, valamint a Margit 
híd budai hídfő és a Széll Kálmán tér között július első 
felétől a tanítási szünet végéig. Az érintett szakaszokon 
a villamosok helyett alacsonypadlós, légkondicionált 
pótlóbuszok közlekednek majd, a járatok haladását 
buszsávok és további forgalomtechnikai intézkedések 
segítik. A belváros kényelmesebb elérése érdekében 
egész nyáron sűrűbben közlekedik a 2-es villamos 
és az M4-es metró. A villamospótlás idejére életbe 
lépő ideiglenes forgalmi rendről a BKK részletes tá-
jékoztatást ad.

A támogatás mértékének felső határa bruttó 400 ezer Ft!

A www.masodikkerulet.hu oldalon is elérhe-
tők, illetőleg onnan letölthetők a nevezéssel 

kapcsolatos adatlapok. A nevezéseket ezeken 
lehet benyújtani személyesen (1024 Mechwart liget  
1.) vagy postai úton a Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Kabinetnek, Fábián 
Tamara részére (1277 Budapest 23. Pf. 21.), illetve 
elektronikus formában a fabian.tamara@masodik-
kerulet.hu e-mail-címre.

A II. Kerületi Önkormányzat idén is pályáza-
tot hirdet „Közterületek szépítése a II.  kerület-
ben” címmel az ingatlanok előtti közterületet 
gondozó lakosok számára, akik szebbé és ott-
honosabbá teszik városrészünket. A legjobb 
pályázatokkal kertészeti vásárlási utalványt 
lehet nyerni.

Az önkormányzat a pályázaton keresztül 
azokat a lakókat és lakóközösségeket szeret-
né jutalmazni, akik az ingatlanuk előtti köz-
területeket rendszeres gondozással, virág- és 
cserjekiültetéssel teszik szebbé, illetve fenn-
tartásukra különös gondot fordítanak. 

A kiíró ugyanakkor szeretné egyértelművé 
tenni, hogy a pályázat nem a jövőben tervezett 
növénytelepítésekhez nyújt támogatást, hanem 
a már jelenleg is meglévő zöldfelületekkel kap-
csolatos munkát ismeri el. Jelentkezni 2019. 
AUgUSZTUS 31-ig lehet. Az eredményhirde-
tés várható időpontja: 2019. oKTóBER.
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II. kerületi Rendőrkapitányság
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.)

Telefon: (06 1) 346-1800

Körzeti megbízotti ügyeleti 
mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541
A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbízottnál van. 
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is 

a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.

A körzeti megbízotti rendszer alapja a területét 
és az ott élőket jól ismerő rendőr, valamint a 
rendőr és a lakosság közötti, bizalmon alapu-
ló kapcsolat. A II. kerületi Rendőrkapitányság 
továbbra is nagy hangsúlyt helyez a körzeti 
megbízotti (KMB-) rendszerre. Májustól már 
21 körzetben várja egy-egy körzeti megbízott a 
lakosság észrevételeit, bejelentéseit és a bűn-
megelőzés szempontjából talán aprónak tűnő, 
de gyakran mégis hasznos információkat. Soro-
zatunk keretében ismét megjelentetjük a körzeti 
megbízottak új körzethatárait, elérhetőségüket 
és fogadóórájuk időpontját.

IX. KöRZET: Bimbó út–Margit körút–Széll Kálmán 
tér–Szilágyi Erzsébet fasor–Ezredes utca–Keleti 
Károly utca–Kitaibel Pál utca által határolt terület.

XI. KöRZET: Fillér utca–Ezredes utca–Marczibányi 
tér–Rét utca–Bimbó út–Törökvész út–Gábor Áron 
utca által határolt terület.

X. KöRZET: Szilágyi Erzsébet fasor–Ezredes 
utca–Fillér utca–Gábor Áron utca által határolt 
terület.

SZONDI GERGŐ
rendőr őrmester, tel.: 
(06 70) 489-3420. Fo-
gadóóra: minden hó-
nap harmadik keddjén 
10.00–12.00-ig. Hely-
szín: 1024 Rómer Flóris 
utca 10.

MÓRÉ CSABA
rendőr főtörzsőrmester, 
tel.: (06 70) 489-3435. 
Fogadóóra: minden 
hónap második csütör-
tökjén 08.00–10.00-ig. 
Helyszín: 1024 Rómer 
Flóris utca 10.

HASuLyÓ PÉTER
ROLAND rendőr törzs-
őrmester, tel.: (06 70) 
489-3405. Fogadóóra: 
minden hónap utolsó 
szerdáján 10.00–12.00-
ig. Helyszín: 1024 Ró-
mer Flóris utca 10.

Körzeti megbízottak 
és elérhetőségük Nem volt hiábavaló a rendőrség akciója, 

amelynek keretében II. kerületi buszsávokat 
ellenőrzött június első napjaiban. A techni-
kai eszközzel végzett kontroll során azt nézték, 
hogy kik azok, akik a szabálykövető járműve-
zetőkkel ellentétben jogosulatlanul közleked-
nek a buszsávban. A II. kerületi Rendőrkapi-
tányság a visszatérő ellenőrzésekkel szeretné 
visszaszorítani a reggeli és délutáni csúcs-
forgalomban divatos stílust, amely szerint a 
gyorsabb haladás érdekében jó néhányan a 

buszsávban igyekeznek előrefurakodni más 
közlekedők rovására. 

A Bimbó út elején közlekedő autósok és 
gyalogosok arról számoltak be, hogy a rendőri 
jelenlét miatt jelentősen csökkent a buszsávot 
használók aránya, az autósok a gyalogátkelő-
helyeknél előzékenyebbek voltak, és ritkábban 
álltak rá a zebrára.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy 
kamera működik a Margit körút és a Rómer Fló-
ris utca, illetve a Keleti Károly utca torkolatánál.

Gyermeknap alkalmából május 25-én szombaton megnyitotta a fővárosi tűzoltóságok szertárkapuit a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Budakeszi úti tűzoltólaktanyában is várták az érdeklődőket, akik részt vehettek 
többek között tűzoltóautó-bemutatón, megtapasztalhatták, hogyan is néz ki egy riasztás, valamint a gyerekek 
célba lőhettek puttonyfecskendővel. A konyhai tüzek szimulációja nemcsak látványos, hanem tanulságos is volt, 
hiszen – mint a szakemberek bemutatták – akár egy tűzön felejtett sütőedény is komoly bajt okozhat. Termé-
szetesen nem maradhatott el a kutyás bemutató, főként, hogy a jól kiképzett fővárosi tűzoltó ebek otthona a II. 
kerületi laktanya. Az egész napos programra mintegy hatszáz érdeklődő volt kíváncsi.

Ellenőrzik a buszsávokat

Hatszáz látogató a tűzoltóságon

Itt a vakáció!
A nyári iskolai szünet küszöbén a Budapesti Rendőr-főkapitányság alapvető – ám sokszor elfelejtett – ja-
vaslatokkal fordul a gépjárművel szabadságra indulókhoz annak érdekében, hogy a pihenés valóban a 
kikapcsolódásról szóljon: • ellenőrizzük az utazók és a jármű okmányainak érvényességét • nézzük meg, 
hogy meddig érvényesek a biztosítások, ha szükséges, kössünk kiegészítő baleset-biztosítást, vagy a gépjár-
műre assistance-biztosítást • nézzünk utána az útba ejtett országok közlekedési szabályainak • a gépjármű 
utasterébe csak a legfontosabb holmikat pakoljuk, ha nem elég a csomagtartó mérete, használjunk zárható 
tetőboxot, ezzel is kisebbítve a sérülésveszélyt egy esetleges balesetkor • a háziállatot a méretétől függően, 
rögzítve szállítsuk • őrizetlenül hagyott járműben még rövid időre se hagyjunk gyermeket, állatot • rögzítve 
helyezzünk el az autó utasterében alkohol- és cukormentes, lehetőleg hűtött innivalót.
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A Magyarországi Kerekasztal Egyesület 
(MKE) minden évben karácsonykor adomá-
nyokat gyűjt, rendszerint gyerekek részére. 
Dr. Kőnig Róbert gyermeksebészként dolgozik 
a kórházban, osztálya korábban hordágyakat 
és a műtőben használatos ólomköpenyeket is 
kapott a társaságtól. Mint mondta, a műtéti 
eljárás az egészségügyi ellátás egyik legdrá-
gább szegmense, így a szakemberek minden 
adományt sokra értékelnek. Hozzátette, most 
arra kérte őt az egyesület – amelynek maga 
is önkéntese –, hogy végezzen „házon belül” 
felmérést, milyen technikai eszközre lenne a 
legnagyobb szükség. – Mivel állandóan a gye-
rekekkel és a gyerekekért dolgozom, ők állnak 
hozzám a legközelebb, mindig rájuk gondolok 
elsőként. Idén a kórház koraszülöttosztályára 
esett a választás, amely egy modern, UV-fényt 
kibocsájtó lámpával gazdagodott, amivel a 
koraszülött babák sárgaságát lehet kezelni 
– mondta. A szakember hozzátette, a kisebb 
babák születésük után gyakran besárgulnak, 
mert a májuk még nem működik megfele-
lően, a máj helyett pedig a kék fény bontja el 
az úgynevezett bilirubin-molekulákat. – Akár 
többnapos is lehet egy ilyen kezelés – jegyezte 
meg. Az adományokból a Perinatális Inten-
zív Centrum (PIC) számára is vásároltak egy 
fontos műszert. A modern párásító készülék 
az igen kis súlyú – akár 1000 gramm alatti 
– babák számára létfontosságú, mivel a léle-
geztetésükhöz elengedhetetlen. – A normál 

levegő túl száraz a szervezetük számára, ezért 
van szükség a speciális, környezetet párásí-
tó készülékre – magyarázta. A kórháznak az 
MKE-n kívül is vannak támogatói, főleg olya-
nok, akiknek a hozzátartozóját kezelték itt, de 
anonimitást kérő mecénások is előfordulnak, 
akik újságcikkben olvastak az intézményben 
folyó munkáról. Beszélt még arról is, hogy ma 
hazánkban az újszülött-halálozás az eddigi 

történelem során a legalacsonyabb szinten 
van, ma már akár 700-900 grammos babákat 
is meg lehet menteni.

A Magyarországi Kerekasztal Egyesület az 
évek során a Heim Pál, a Madarász utcai kór-
ház, az I. és II. Számú Klinika számára is vá-
sárolt már műszereket, de gyerekotthonokat 
és határon túli intézményeket is rendszeresen 
támogat. Nzsa

új műszerekkel gazdagodott 
a János kórház koraszülöttosztálya

A Magyarországi Kerekasztal Egyesület 
– Round Table Hungary I-es és II-es Aszta-
la – a 2018 végén gyűjtött adományokból 
egészségügyi eszközöket vásárolt a Szent 
János Kórház koraszülöttosztálya számára. 
Dr. Kőnig Róbert gyermeksebész beszélt la-
punknak az életmentő műszerekről.
 

A VILÁgON éVENTE 15 MILLIÓ BABA éRKEZIK A VÁRTNÁL KORÁBBAN, azaz a terhesség 37. 
hete előtt. A koraszülöttek aránya Magyarországon is magasnak számít: átlagosan minden tizedik újszülött 
jön idő előtt a világra. A koraszülés tehát az egyik leggyakoribb terhességi kórkép. A szakembereknek hála, 
egyre többüket meg tudják már menteni, sokféle betegség ugyanis a terhesség korai szakaszában felismerhető 
és ezért később gyógyítható. Így, ha a várandósság idején probléma lép fel, akkor a szakemberek a szülés 
beindítását támogatják.

Tanulmányi ösztöndíj 5–13. évfolyamosok 
részére

A Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság a 2019/2020-as 
tanévre pályázatot hirdet:

– a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, általános vagy közép-
iskola 5–13. évfolyamán tanuló nappali tagozatos diákok részére, akiknek 
a 2018/2019-es tanév végi tanulmányi eredménye eléri a 4,7-es átlagot, és a 
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át (jelenleg 85 500 Ft-ot),

– a II. kerületi gyermekotthonban, vagy II. kerületi nevelőszülőnél 
elhelyezett, általános vagy középiskola 5–13. évfolyamán tanuló nappali 
tagozatos diákok részére, akiknek az előző év végi tanulmányi eredménye 
eléri a 4,0-s átlagot.

A pályázati kérelmek beérkezésének határideje: 2019. JúLIuS 2. (kedd) 
16.00 óra. A pályázati kiírás és a nyomtatványok elérhetők az önkormányzat 
honlapján: www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok

Megjelent a társasház-felújítási 
pályázati kiírás

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megjelent a II. kerületi, legalább 3 lakásos, 
több mint 15 éves társasházak közös tulajdonú részeinek felújítására vonatkozó 
pályázati kiírás. 

Május végén új pályázati önkormányzati rendeletet fogadtak el, a jogszabály 
alapján a pályázható munkálatok köre és az utófinanszírozással elnyerhető tá-
mogatás alapvetően nem változott, de a védettség alatt álló, vagy műemléki 
érintettségű ingatlanok nagyobb összegre pályázhatnak. 

Lényeges különbség, hogy idéntől a pályázók számára is nyilvános, objektív 
pontozási táblázat alapján lesznek értékelhetőek a beadott kérelmek, így a keret-
összeg erejéig minden nyertes pályázat az igényelt támogatást tudja elnyerni. 

A beadási határidő: AuGuSZTuS 30.
A nyertes pályázatok munkálatai csak az októberi szerződéskötést követően 

kezdhetőek meg. A teljes dokumentáció elérhető a www.masodikkerulet.hu/
gyorsmenu/tarsashazaknak oldalról.

PálYáZAToK

Dr. Kőnig Róbert egy játék babával mutatta meg az inkubátor és az UV-fényt kibocsájtó lámpa működését
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. július 6-án.
Lapzárta: keretes – június 26., apró – június 28.

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. Ke-
rület 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-pol-
gar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely 
bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirde-
tes@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% ked-
vezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MuNKA
Ingatlanberuházó, fejlesztő cégbe jó kom-
munikációs képességgel rendelkező kollé-
gát keresünk. Tel.: 06 20 931-3122

KERTGONDOZÁSI munkákhoz megbízható, 
szorgalmas embert keresek. Tel.: 06 30 495-9862

NŐI-FÉRFI FODRÁSZT, MANIKŰRÖST azon-
nali kezdéssel keresek bejáratott, felújított 
szépségszalonba a Hűvösvölgyi úton. KIADÓ 
a fodrászati részleg teljes vagy fél műszakra. 
Tel.: 06 30 202-1766

Pesthidekúti otthonunkba keressük hosszú 
távú segítségünket. Feladatok: pakolás, taka-
rítás, mosás, vasalás, locsolás. A jelentkezése-
ket az anna.dekany@gmail.hu e-mail-címre, 
illetve az alábbi telefonszámra várjuk: 06 30 
648-6031.

Kolozsvár utcai Óvoda augusztus 21-ei kez-
déssel óvodapedagógust, valamint augusz-
tus végi kezdéssel óvodatitkárt keres. Je-
lentkezés a 06 20 628-1717-es telefonszámon. 
Cím: 1028 Budapest, Kolozsvár utca 15-19.

Községház utcai Óvoda új Kadarka Utcai 
Tagóvodája óvodapedagógust, konyhai 
dolgozót, takarítót, karbantartót és peda-
gógiai asszisztenst felvesz 2019. augusztus 
26-tól. Érdeklődni az óvodavezetőnél lehet a 
(06 1) 376-5476-os telefonszámon.

A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Öku-
menikus Óvodája augusztusi kezdéssel fel-
vételre keres óvodapedagógust, dajkát, 
valamint részmunkaidős pszichológust. 
Nyugdíjas kollégák jelentkezését is vár-
juk! Jelentkezni önéletrajzzal az okuovi@
okuovi.hu e-mail címen lehet.

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ főiskolai 
végzettséggel rendelkező vezető ápolót 
keres idősek átmeneti gondozóházába. Jelent-
kezni elektronikus úton, fényképes önéletrajz-
zal lehet az egyesgondozasikozpont@gmail.
com e-mail címen.

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ szak-
képzett szociális gondozót keres házi segít-
ségnyújtás területére. Jelentkezni önéletrajzzal 
lehet az egyesgondozasikozpont@gmail.com 
e-mail címen. 

 OKTATÁS 
NÉMETOKTATÁS PÉNZÜGYI, SZÁLLÍTMÁNYO-
ZÁSI, ÉPÍTÉSI SZAKIRÁNYBAN IS. Tel.: 06 30 
948-0955

HuMORÁT MÉG EL NEM VESZTETT NÉ-
METTANÁR/vizsgáztató középiskolai, egye-
temi gyakorlattal. Tel.: 06 20 217-3128; ger.
maniac.bp@gmail.com

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOMÁS 
SZAKTANÁR EGyÉNILEG FELKÉSZÍT, REND-
SZEREZ NAGy TAPASZTALATTAL BEL-Bu-
DÁN. Tel.: 06 30 749-2507

ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás 
nyelvtanártól minden szinten a Pasaréti tér 
mellett. dobojutka@gmail.com Tel.: 06 30 
432-5012

Anyanyelvi angoltanár több éves tapasztalat-
tal nyelvórát vállal minden szinten, minden 
korosztálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti 
angol, önéletrajz, prezentáció. Extra: gitárok-
tatás. Facebook: David Perkett /paulsondrive@
gmail.com

Matematikatanítás általános és középiskolá-
soknak, szaktanártól. Első alkalom ingyenes. 
Tel.: 06 30 461-8821

 INGATLAN 
A Szépilonánál kertben garázs eladó. 2,3 
m széles ajtó, 16 m² 7 M Ft. gyula.mezey@
gmail.com

II., HORVÁT uTCAI 16 m²-ES ÖNÁLLÓ GA-
RÁZS KIADÓ, ESETLEG ELADÓ. TEL.: 06 70 
283-6315

A TOROCKÓ UTCÁBAN I. emeleti, két külön be-
járatú szobás, 50 m²-es lakás HOSSZÚ TÁVON 
kiadó. Tel.: 06 30 445-5719

A Rózsadombon, a RÓZSAHEGy uTCÁBAN, 
a 4-6-os villamoshoz, valamint a 11-es és 
91-es buszhoz közeli 1,5 szobás, saját tera-
szos és panoráma-tetőteraszos, felújított, 
modern, bútorozott, II. emeleti, liftes la-
kás a városközponttól 10 percre TuLAJ-
DONOSTÓL kiadó. 185 000 Ft/hó. Tel.: 06 
30 257-6008

KERESEK TARTÓS BÉRLETRE minimum két 
hálószobás, zuhanyzós lakást liftes ház-
ban. Tel.: 06 30 941-1177

DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBE-
REK RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, HÁZAT, 
IKERHÁZAT HOSSZú TÁVú BÉRLÉSRE. Tel.: 
06 30 924-7165

200 000 Ft + rezsiért kiadó a Zalai úton két 
szobás, 60 m²-es magasföldszinti kertkapcso-
latos lakás. gyula.mezey@gmail.com

KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY ÉVRE 
BÉRELHETŐ LAKÁST. UPC tel.: 782-3901

Családi házat vagy nagy értékű polgári 
lakást keresek. Felújítandó is lehet. Tel.: 
06 20 931-3122

A FELSŐ ZÖLDMÁLI úTON 106 m²-ES ÖT 
SZOBÁS, EMELETI, KÉTSZINTES LAKÁS 
GARÁZZSAL 108 000 000 Ft. www.budai-
hegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

Zöldmálon, zsákutcában 170 m²-es + 350 
m²-es saját kertrészes sorház eladó. 198 M Ft. 
Tel.: 06 20 597-6605

ELADÓ A II. KERÜLETBEN A MARGIT KÖR-
úT KÖZELÉBEN EGy KIS ERKÉLyES LAKÁS. 
ÉRDEKLŐDNI: tel.: 06 30 195-2325.

A Lánchídnál vároldalra néző 90 m²-es 
emeleti lakás felújított házban 79 900 
000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

A Nyúl utcában villaházban 110 m²-es 
emeleti, nagy teraszos, négy szobás la-
kás 119 000 000 Ft. www.budaihegyek.
hu Tel.: 06 70 523-1969

Pasaréten, a Nagyajtai utcában 100 m²-es, 
plusz 14 m²-es teraszos villalakás eladó. 91 
M Ft. Tel.: 06 20 597-6605

Budakeszin sorházi, felújított 56 m²-es, két szo-
bás lakás + 20 m²-es automata garázs 32 M 
Ft-ért eladó. Tel.: 06 70 949-4013

A Visegrádi utcában, Újlipótvárosban 79 m²-es 
három szobás, emeleti, felújított lakás 69 500 
000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-
1969

A XII., Rácz Aladár úton négy szobás, pa-
norámás, emeleti, felújított 84 m²-es la-
kás dupla garázzsal 87 900 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

FELBOLyDuLT AZ INGATLANPIAC? SE-
GÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 
15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. 
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-
1969

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT 
KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: IGyEK-
SZÜNK GyORSAN HOZNI A VEVŐT, JuTA-
LÉK 3%, ÜGyVÉD INGyENES, DIPLOMÁS 
ÜGyNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. 
ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, 
ÖN IS JuTALÉKOT KAP! LAuRuS INGATLAN. 
TEL.: 06 20 960-0600

 EGÉSZSÉGÜGy 
Diplomás ápoló több éves szakmai tapaszta-
lattal hétköznapjainak gördülékenyebbé té-
telében segítene. Legyen szó szakápolásról, 
betegszállításról vagy étkeztetésről. Hívjon 
bizalommal. Eltartási szerződést is vállalok. 
Aba-Juhász Mihály, abajuhasz@gmail.com 
Tel.: 06 30 870-5287

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA 
SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLyZÓ, FOGFE-
HÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGyÜNK! HÉTVÉGI ÜGyELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ 
HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKuS MESTER, 
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 
06 30 222-3016

GyÓGyPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA 
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARC-
MASSZÁZS, GyANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. 
uLTRAHANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 
30 206-4801

Állapotfelmérések (kézi, gépi), talpmasz-
százs, fülgyertyázás, nyirok- és visszérte-
rápia, mágneses biorezonancia-kezelés, 
egyéni számítógépes lúdtalpbetét, aller-
giabevizsgálás és kezelés, gyógymasszázs, 
gyógytorna, kinezológiai tapasz. www.
vivientalpai.hu, facebook: vivientalpai 
gyógycentruma, 1024 Fillér u. 10/a, beje-
lentkezés: 06 20 254-4633. Tel.: 316-2596

 VÍZ-GÁZ-VILLANy 
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ-
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. 
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 
447-3603

VÍZSZERELÉS, VILLANyBOJLEREK VÍZKŐ-
TELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 
30 655-8074

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-sze-
relés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 
402-4330, 06 20 491-5089

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- 
ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, 
KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06 70 258-0000

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF 
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉT-
VÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ uTCA 
5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 933-3620

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 
20 934-4664

VILLANySZERELÉST, -JAVÍTÁST VÁLLALOK 
KEDVEZŐ ÁRON, GARANCIÁVAL. Tel.: 06 
70 343-4400

Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, 
javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, konnek-
tor, lámpa, elosztószekrény, Fi-relé stb.). Kend-
rik Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi lakos. 
Köszönöm. Tel.: 06 30 456-6557

VILLANySZERELÉS, JAVÍTÁS, FELúJÍTÁS, 
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BE-
KÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. 
BODA ZSOLT VILLANySZERELŐ MESTER. 
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

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

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

ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legki-
sebb munkától tetőjavítást, építést, szi-
getelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 
318-2173

KÉMÉNyEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ 
MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGyINTÉZÉSSEL. 
SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752

Apróhirdetések
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LAKÁSFELúJÍTÁS! MINŐSÉGI KŐMŰVES 
MuNKA, BuRKOLÁS, HŐSZIGETELÉS, VÍZ-
SZIGETELÉS, SZOBAFESTÉS. INGyENES 
ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS! PRECÍZ MuNKA, 
GARANCIÁVAL! TEL.: 06 30 359-4222

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, du-
guláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.
weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

LAKÁSFELúJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZ-
SZERELÉS, VILLANySZERELÉS, KŐMŰVES 
MuNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. 
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyen-
lítés, PVC, szőnyegpadló lerakása. Minőségi, 
precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 
1998.) Csapó György. Tel.: 06 31 780-6430, 
780-3732, festesma.iwk.hu

Festést, gipszkartonozást, burkolást, szi-
getelést, térkövezést, kisebb-nagyobb 
munkákat vállalok. Hívjon bátran, biza-
lommal! Tel.: 06 20 992-2328

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

Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, 
zománcolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 
06 20 233-1681

Lakásfelújítás: Festés (egészségügyi, tiszta-
sági). Mázolás, parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, 
villanyszerelés szakemberekkel. Tel.: 06 20 
945-5473, 06 30 499-1814

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó au-
tomatikák, zárszerelés, lakatos munkák, 
kerítések. frimari53@gmail.com urbanek. 
Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BE-
SZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, 
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok fel-
újítása, szigetelése. Tel.: 06 20 381-6703, 
251-9483

Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbíz-
ható mérnök. Tel.: 06 30 471-5727

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC: 25 000 
Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, fes-
tés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsi-
beállók aszfaltburkolatának készítését 
vállaljuk. Társasházaknak 27% kedvez-
ménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

BúTORKÁRPITOZÁS. újjávarázsoljuk régi 
bútorát, legyen szó antique, modern bú-
torról! Nagy szövetválasztékkal, díjmen-
tes felméréssel állunk rendelkezésére! 
Hívjon bizalommal! Frank Csaba. Tel.: 06 
30 945-3042

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

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

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

KERTGONDOZÁS, FŰNyÍRÁS, KASZÁLÁS, 
SÖVÉNyVÁGÁS, FAKIVÁGÁS, GyOMIRTÁS – 
MINDEN, AMI KERT. ESETI ÉS RENDSZERES 
JELLEGGEL. TEL.: 06 70 370-5283

Kertfenntartást, fakivágást, bozótirtást, per-
metezést, fűnyírást, nyesedékek és gallyak 
elszállítását vállalom. Farkas Norbert. Tel.: 06 
30 550-7761

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

Szőcsi Dénes: kertépítés, kertgondozás, faki-
vágás, szállítás, fűnyírás. Tel.: 06 30 784-6452

 MŰGyŰJTÉS 
KELETI SZŐNyEG- ÉS MŰTÁRGyBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. 
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

A VISNyEI ANTIKVITÁS FESTMÉNYT, RÉGI-
SÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ 
ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.
hu Tel.: 06 20 980-7570

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, KÖNyVEKET, kerámiákat, 
ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberendezési tár-
gyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. 
www.hildaantikvitas.hu Tel.: 951-8307, 06 
30 462-8883

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, 
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, köny-
veket, 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 KÉSZ-
PÉNZÉRT BúTOROKAT, FESTMÉNyEKET, 
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGyAKAT, PORCELÁNO-
KAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, 
KÖNyVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜS-
TÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉ-
PET, BIZSuKAT, BOROSTyÁNT. TELJES HA-
GyATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 597-8280

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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai 
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. 
Üzlet: IX., RÁDAY UTCA 6. herendy77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

 REDŐNy 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉ-
SE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐ-
NYÖS. AJÁNDÉK SZúNyOGHÁLÓ MINDEN 
MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 
06 20 341-0043

REDŐNyÖS MuNKÁK, GuRTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDŐVEL, REDŐNy, RELuXA, 
SZúNyOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 
410-7924, 06 20 934-5728

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, füg-
gönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok 
szigetelése. Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894

 TÁRSASHÁZAK 
TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖZÖS 
KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LAKÓPARKOK 
TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. nemetandras-
ne00@gmail.com Tel.: 06 20 460-3740

II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZZA 
TÁRSASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS KÉPVI-
SELŐRE, AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEN 
VÁLTOZÓ TÁRSASHÁZI TÖRVÉNyNEK. TEL.: 
06 30 408-7064, gundihaz@gmail.com

Társasházak közös képviselete, üzemelte-
tése, kötelező nyilvántartások, számvitel 
és jogi környezet biztosítása szakember-
től. Tel.: 06 20 520-0042

LAKÁS-SZERVIZ
ASZTALOSIPARI MuNKÁK. Fa és laminált 
EGYEDI BÚTOROK (gerenda bútorok is), LÉP-
CSŐK, KORLÁTOK, KERÍTÉSEK, kül- és beltéri 
NYÍLÁSZÁRÓK készítése. AUBÉLI és FIA Kft., 
www.aubeliesfia.hu, aubeliesfia@gmail.com

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

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEM-
ZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, IN-
GyENES DOBOZOK. www.herkulestrans.hu 
TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619

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

Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, 
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.: 
06 30 913-8245

Vállalunk: bontás, falazás, nyílászárócsere, 
asztalos munkák, lakatos munkák, glette-
lés, homlokzatszigetelés, hideg-, melegbur-
kolás, kartonozás, sittelhordás, tetőfedés, 
tereprendezés. Tel.: 06 31 789-2176, 06 20 
806-2091

Parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázo-
lás referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.: 06 
20 945-5473, 06 30 499-1814

úJ FODRÁSZAT NyÍLT a Hűvösvölgyi út és 
a Bognár utca sarkán, a volt zöldséges he-
lyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), 
NAGY MAGDA (06 70 224-3725), MATYKÓ 
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖ-
TYI (06 20 251-7171) szeretettel várja régi 
és új vendégeit.

 KERT 
KERTÉSZETI MuNKÁKAT VÁLLALOK A II. 
KERÜLETBEN. TEL.: 06 30 530-0684

Gyűjteményem kiegészítésére KIS- ÉS NAGy-
LEMEZEKET, műsoros hangkazettákat korrekt 
áron vásárolnék. Tel.: 06 20 363-2050

A BP. II., KELETI KÁROLy uTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BúTORT, SZŐNyEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGyAT, 
BIZSuT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANyAT, BO-
ROSTyÁNT, TELJES HAGyATÉKOT. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTA-
LAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 
06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNyVEKET, KÖNyVTÁRAKAT (RÉGIT, 
úJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGyAKAT 
ANTIKVÁRIuMuNK VÁSÁROL. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

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

Platina, palládium , ródium felvásárlás! Akár 
huzal, drót, tárgy, ipari, fémjel nélküli, stb. 
Készpénzért érdekel! Bevizsgálás a XXII. ke-
rületben. Tel.: 06 30 502-7623

KÉSZPÉNZÉRT GÉPKOCSIKAT VÁSÁRO-
LuNK, HIVATALOS BONTÁSI IGAZOLÁS-
SAL, INGyENES SZÁLLÍTÁSSAL. Tel.: 06 30 
455-8719

 TÁRSKERESÉS 
Megismerkednék nyugdíjas, egyedülálló, jó-
lelkű úrral, aki házias, szeretetre vágyó társat 
keres. Tel.: 06 30 923-7423

FEHÉR ORCHIDEA Társközvetítő Iroda vár-
ja komoly társkeresők hívását. Tel.: 06 30 
974-1056, 06 20 487-6047

 EGyÉB 
ELTARTÁSI, ILLETVE ÉLETJÁRADÉKI SZER-
ZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÖLGGyEL, úRRAL, 
AKIKNEK SEGÍTSÉGRE LENNE SZÜKSÉGÜK 
BEVÁSÁROLNI, ORVOSHOZ JÁRNI, ÁPOL-
NI. AKIK uTOLSÓ ÉVEIKET NyuGALOM-
BAN, BÉKÉBEN SZERETNÉK TÖLTENI. HA 
EGyEDÜL ÉRZI MAGÁT, HÍVJON. TEL.: 06 
70 381-8029

Hivatásos gondnok munkát vállal rászoru-
ló emberek otthoni ápolásában órabérért, 
eltartásért, akár ottlakással. Jelige: együtt 
könnyebb. Tel.: 06 70 232-2211

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, diva-
tos, kézi kötött, horgolt ruhadarabok rende-
lésre, méretre, nagy fonalválasztékkal, hozott 
fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.  
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu 

(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Órákat készpénzért vásárolunk!

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc, 
fülbevaló, bross felvásárlás!

Törtarany 
és fazonarany 
felvásárlás!

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany: akár: 100 000 Ft

I.W.C. SCHAFFHAUSEN
Acél: akár 250 000 Ft

Arany: akár 500 000 Ft
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

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

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

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

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

facebook.com/budapest2

37 400

Köszönjük!
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A rejtvény fő soraiban Gárdonyi Géza szavait rejtet-
tünk el. A 2019/9. számban megjelent rejtvény megfejtése: 
„Ha szép a lelked, mindig gyönyörű maradsz”. A helyes 
megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsol-
tuk ki, aki az oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásár-
lási utalványát nyerte. A nyertesek: Büki Péter, Győri 
Jenő és Vadas Ákos. Gratulálunk, a nyereményeket postán 
küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvé-
nye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@maso-
dikkerulet.hu címre legkésőbb 2019. július 7-ig.

Az EgAlITáS AlAPÍTvánY, 
rehabilitációs tanácsadó 

és mentor 
munkakörbe keres 

részmunkaidős 
munkatársat.

Elvárások: felsőfokú végzettség, 
főként szociális területen

Fontos készségek és képességek: 
empátia, jó kommunikációs- és 

kapcsolatteremtő, kapcsolatépítő 
képesség és jó problémamegoldó 

készség.
Előnyt jelent: rehabilitációs fog-
lalkoztatásban, civil szervezetnél 
szerzett gyakorlat. Pályázatírói 

tapasztalat. Megváltozott munka-
képesség.

Főbb munkaköri feladatok: 
gondoskodás a rehabilitációs 

foglalkoztatásban résztvevő meg-
változott munkaképességű embe-
rekről, foglalkozási rehabilitációjuk 

elősegítéséről.
Munkavégzés helye: 

Budapest II. kerület 
(Pesthidegkút)

A jelentkezéseket, önéletrajzokat 
kizárólag e-mailben várjuk! E-mail 
cím: horvathne.szittyai.sara@

egalitas.hu

Svédmasszázs
Talpmasszázs
Nyirokmasszázs 
Jász Andrea
www.jaszandrea-masszazs.oldalunk.hu

+36 30/319 0991
1026 Budapest, Júlia utca 5.

Szeretettel várom! 

udaiPolga ́r_47x65.indd   1 7/2/15   7:49:09 AM

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

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107
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Bonnie & Clyde

musical

Szövegkönyv: IVAN MENCHELL
Dalszöveg: DON BLACK

Zene: FRANK WILDHORN

A Szabad Tér Színház bemutatója a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a 
debreceni Csokonai Színház együttműködésével.

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

2019. június 29. és 30. 20:00

Vastag Csaba
koncert

2019. június 29. 19:30

Margitszigeti és Városmajori
Szabadtéri Színpad
június – július – augusztus
További programok és információk:

www.szabadter.hu

3 napon át 2019. június 24. és 26. között 30%-os kedvezmény 
online vásárlás esetén a Budai Polgár olvasóinak.

KÓD: TARHONYA

/budapesti_nyari_fesztival/bnyfesztival /szabadter

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

Nicola Benedetti
koncert

és a San Franciscó-i Szimfonikus Ifjúsági Zenekar

2019. júj lius 4. 20:00000000

Karmester: Christian Reif

Műsor:
Detlev Glanert: American Prelude No. 1

Csajkovszkij: Violin Concerto in D major, Opus 35
Mahler: Symphony No. 1 in D major

Világzene
koncert

a világ zenéje

2019. július 6. 19:30
Szinetár Dóra, Szalóki Ági és Náray Erika közös koncertje


