
A XXI. PESTHIDEGKÚTI MŰVÉSZETI FESZTI-
VÁL idén a kuruc időket idézi, a programok Rákóczi 
udvarától napjainkig vezetik végig a látogatót – a 
kultúra tükrében. (20-21. oldal)

A SZÉNA TÉR FELÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉ-
SEKÉNT elköltöztetik a Volánbusz-pályaudvart, ezzel 
megnyílik az út egy értékes zöldfelülettel rendelkező 
park létrehozása előtt. (7. oldal)

NÖVÉNYLÁDÁKBA ÜLTETETT CSERJÉKET 
helyez ki az önkormányzat a kerület számos 
pontján, rendszeres locsolásukban a társasházak 
segítenek. (5. oldal)

A II. Kerületi Önkormányzat 
és a Pilisi Parkerdő Zrt. újabb 
együttműködésének keretében 
újulhatott meg a Görgényi út vé-
gében található Macis játszótér. 
A  nem önkormányzati tulajdo-
nú, hanem az erdészet kezelé-
sében lévő területen a II. kerület 
32 millió forintos támogatásával 
főleg fából és természetes anya-

gokból készült, egyedi tervezé-
sű eszközöket helyeztek ki, de 
megújultak a közelben lévő erdei 
bútorok, két tűzrakó hely épült 
a kirándulók számára, valamint 
rendezték a parkolót is. Köteles 
kalandmászóka, dzsungelhíd, 
fészekhinta, csúszda, libikóka, 
kétállásos kontakt hinta, rugós 
egyensúlyozó gerenda, tram-

bulin, valamint oszlopbolyongó 
nyújt élményeket a kisebb és 
a nagyobb gyermekek számá-
ra. A  közkedvelt Macis játszótér 
nemcsak a fából készült – és so-
kak örömére megmentett és fel-
újított – medvealak miatt emb-
lematikus. A  terület megújítása 
jól érzékelteti az önkormányzat 
és az erdészet közös célját: a vá-

rosi erdőterületek és természeti 
értékek megóvását, illetve a ke-
rületben élő családok életminő-
ségének javítását. A II. kerület az 
elmúlt években csaknem vala-
mennyi játszóterét felújította, a 
további munkálatok szeptember 
közepéig tartanak.

(Folytatás a 4. és az 5. oldalon.)

Új köntösben az erdei Macis játszótér
Őszre további játszóhelyek újulnak meg kerületünkben

ADYLIGET–BUDAKESZI-ERDŐ–BUDALIGET–CSATÁRKA–ERZSÉBETLIGET–ERZSÉBETTELEK–FELHÉVÍZ–GERCSE–HÁRSAKALJA–HÁRSHEGY–HŰVÖSVÖLGY–KŐVÁR–KURUCLES–LIPÓTMEZŐ–MÁRIAREMETE–NYÉK–ORSZÁGÚT
PÁLVÖLGY–PASARÉT–PESTHIDEGKÚT-ÓFALU–PETNEHÁZY-RÉT–REMETEKERTVÁROS–RÉZMÁL–RÓZSADOMB–SZEMLŐHEGY–SZÉPHALOM–SZÉPILONA–SZÉPVÖLGY–TÖRÖKVÉSZ–ÚJLAK–VÉRHALOM–VÍZIVÁROS–ZÖLDMÁL

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA | WWW.BUDAIPOLGAR.HU | XXVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM | 2019. AUGUSZTUS 10.



2. OLDAL KÖZÉRDEKŰ BUDAI POLGÁR

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ KÖZPONTI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVATARTÁSA

Központ Ügyfélszolgálati 
Iroda

1024 Margit u. 2-4.
Telefon: (06) 1 346-5600.
E-mail:
ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.

Ügyfélfogadási rend: 
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 ügyfél-
fogadás szünetel, kivéve 
pénteken. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL JÚLIUS 1-JE 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

Közterület-használati 
Ügyintézés 
(Városrendészeti Osztály) 

1024 Buday László utca 5/c, tel.: (06 1) 
346-5504, (06 1) 346-5788

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI

Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest 
23., Pf. 2. Központi telefon: 346-5400. Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkeru-
let.hu. Facebook: II. kerület (Budapest), Facebook-csoport: Budai Polgár.

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

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

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

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

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

BudapEST FŐVÁROS KORmÁnyhIVaTaLa II. KERÜLETI hIVaTaLa

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

Július 1-jétől: hétfő 7–17, kedd: 
9–17, szerda: 10–20, csütörtök: 
9–17, péntek: 9–13. 

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

Július 1-jétől: hétfő 7–17, kedd: 
9–17, szerda: 10–20, csütörtök: 
9–17, péntek: 9–13. Fizetés csak 
bankkártyával. Posta az épületben.

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

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

Hétfő: 12.30–16.30, szerda: 8–16, 
péntek: 8–12

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

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

Hétfő: 13–17
Szerda: 8–17
Péntek: 8–12

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs. Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra 
(ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter 

Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu). Olvasó-
szerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 

Bimbó út 1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 

336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül-
dünk vissza. Következő megjelenés: 2019. augusztus 26., lapzárta: 2019. augusztus 16.

Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. augusztus 16.

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

Önkormányzati választások
2019. október 13-án

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJÁNAK NYITVATARTÁSA: Augusztus 
20-ig nyári nyitvatartás: péntekenként 9–12 óra között. Augusztus 21-től: hétfőtől 
péntekig 9–18 óráig. Telefonszám: (06 1) 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Idő-
pont-egyeztetés nyitvatartási időben a (06 1) 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelent-
kezéseket a (06 20) 374-2086-os számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: 
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2.
KÉPVISELŐI IRODA: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület ország-
gyűlési 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 (1027 Fazekas u. 
19-23.) augusztus 22-ig kedden, szerdán és csütörtökön 10-14 óráig, augusztus 
26-tól hétfőtől csütörtökig 10-18, pénteken 10-16 óráig tat nyitva. Őrsi Gergely 
II. kerületi pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát 
tart a Fazekas utcai irodában. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es 
telefonszámon nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.
com/mszp2. Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi 
Szervezete. Előzetes bejelentkezés a (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@job-
bik02.hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs 
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demok-
rata 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 Márton. 
Fogadóóra előzetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 573-9033-as 
telefonszámon.
AZ ÉSZAK-BUDAI KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET tisztelettel vár-
ja az érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 
20) 976-2415.

A rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal nyílik lehetősé-
günk, hogy önkormányzatainkról döntsünk ősszel. Áder János 
köztársasági elnök az Alaptörvény előírásaival összhangban a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának idő-
pontját 2019. OKTÓBER 13-ra tűzte ki.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szava-
zóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda a Magyar 
Posta közreműködésével névre szóló értesítő megküldésével tájé-
koztatja, hogy benne van a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásának névjegyzékében, és melyik szavazókörben 
élhet választójogával. Az értesítőt legkésőbb augusztus 23-ig postáz-
zák. Aki még nem nagykorú, de az október 13-i választásig betölti 18. 
életévét, szintén most kap tájékoztatást. Annak, aki nem kap értesí-
tőt, vagy 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe, kérelemre a helyi választási iroda készíti el és pos-
tázza ki értesítőjét. Elérhetősége: (06 1) 346-5560, (06 1) 346-5526.

Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, mert akkor a 
választópolgárnak a lakcímkártyáját kell magával vinnie, valamint 
igazolnia kell személyazonosságát érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal).
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Hogyan lesz valakiből jegyző?
Soha nem akartam jegyző lenni. El-
végeztem az Államigazgatási Főisko-
lát, közben gépjárműoktató voltam, 
meg lakás- és háztakarító. Teljesen 
véletlenül kerültem a közigazgatás-
ba: konkrétan egy lakásügyet jöttem 
intézni a polgármesteri hivatalba 
1992-ben, és akkor egyszer csak 
fölvettek. Jegyzőt akkor még nem is 
láttam. Telt-múlt az idő, előadóból 
főelőadó lettem, csoportvezető, iro-
davezető, egy még fontosabb iroda 
vezetője, közben elvégeztem a jogi 
egyetemet is. Eltelt tizenpár év, az-
tán felkértek, hogy a megüresedett 
jegyzői posztra nyújtsam be a pályáz-
atomat. Ha nekem bárki korábban 
azt mondja, hogy jegyző leszek, biz-
tosan nem hiszem el. 

Véletlenül került ide, de nem vé-
letlenül maradt itt ennyi ideig. Mi 
tetszett meg a hivatali munkában?
Az, hogy a II. kerülettel foglalkoz-
hattam. Egyéves korom óta, tehát 
már több mint ötven éve itt élek 
a Buday László utcában, ráadásul 
ugyanabban a házban, csak egy 
másik lakásban. Gyerekkorom óta 
nagyon szeretem ezt a kerületet. 
A munkámmal összefügg az, hogy 
kimehetek terepre, megismerhetem 
a II. kerület mások számára talán 
ismeretlen részleteit; nagyon sze-
retek ezzel foglalkozni. Valójában 

csak egyetlen dologhoz értek, és ez 
a II. kerület. 

Emlékszik még az első ügyére? 
Közterület-használatok engedé-
lyezésével foglalkoztam, árusítá-
sokkal, egyéb dolgokkal. Pontosan 
nem emlékszem, de talán közterületi 
újság- vagy zöldségárusítás lehetett. 

Az átlagember keveset tud egy 
jegyző munkájáról. Milyen ügyek-
kel foglalkozik? 
Én vezetem a polgármesteri hivatalt, 
amelynek közel nyolcezer hatás-
köre van. Ezek között nyilván van 
olyan, amit még soha az életben nem 
gyakoroltunk, és olyan is, ami napi 
rutinnal megy. Foglalkozunk birtok-
védelmi ügyekkel – ami egyébként 
elég kellemetlen tud lenni, hiszen 
jellemzően két szembenálló félről 
van szó –, építési engedélyekkel, 
ami nagyon kényes terület és rend-
kívüli odafigyelést igényel, hiszen 
áttételesen emberek, vállalkozások 
tíz- és százmillió forintjairól dönt 
a hivatal a törvények alapján. De 
a polgármesteri hivatal felelős egy 
fel nem robbant II. világháborús 
bomba megfelelő hatástalanításáért 
is. Ha egy ilyen esetben bármilyen 
kár történne, azt a hivatalnak kellene 
megtérítenie – elég izgalmas egy fel 
nem robbant bomba mellett ácso-
rogni, és volt vagy harminc ilyen a 
kerületben, amióta jegyző vagyok. 

Melyik volt a legemlékezetesebb 
ügye az elmúlt huszonhét évben?
A 2013-as nagy árvíz. Akkor volt is 
mit menteni; az egész budai Du-
na-parton elég nagy volt a baj, és 
előállt egy kritikus pont, amikor 
majdnem gátszakadás történt a Bem 
térnél. Szerencsére nem így lett, de 
akadt feladat bőven – például a men-
tési költségeket a hivatalnak kellett 
megelőlegeznie. Közel sem olyan 
száraz egy jegyző munkája, mint azt 
sokan gondolják, még akkor sem, 
ha ennek a munkának a nagy része 
valóban papírozás, aláírás. 

Azért kell hozzá kreativitás is?
Leginkább ahhoz, hogy az ember 
olyan csapatot tudjon összeállítani, 
amivel ezeket a hatásköröket köz-
megelégedésre, jól tudja gyakorolni.  
Hogy egy olyan szervezetrendszert 
alakítson ki, ami jól tud reagálni. 
Folyamatosan változnak a jogszabá-
lyok, muszáj alkalmazkodni, hiszen 
az emberek megkövetelik tőlünk.

Ön szerint mi volt az a plusz, 
ami a leginkább hozzájárult ahhoz, 
hogy elnyerje a címzetes főjegyzői 
címet, mit adott ön ennek a ke-
rületnek?
Talán csak kis túlzás lenne azt mon-
dani, hogy az életem egy részét. 
Huszonhét éve dolgozom itt. Voltak 
igencsak hosszú időszakok, amikor 
a családom rovására ment a mun-
ka, és csak pizsamában ismertem 
meg a gyerekeimet. Megpróbáltam 
egész ittlétem alatt tisztességesen, 
egyenlő mércével mérni minden-
kit. Kint volt az asztalomon is a fel-
irat: Sina ira et studio – harag és 
elfogultság nélkül. Úgy gondolom, 
hogy ha ezt az ember konzekven-
sen, huszonhét éven át csinálja – 
ebből tizenöt évig jegyzőként, a 
képviselő-testület összetételétől 
függetlenül –, el tudja azt érni és 
fenn tudja tartani, hogy adnak a 
szavára, akkor talán hozzátett vala-

mit a II. kerület életéhez. Nemcsak 
az nagy megtiszteltetés, hogy meg-
kaptam ezt a címet, de az is, hogy 
a képviselő-testület egyhangúlag 
támogatott. 

A legmagasabb szakmai elisme-
rés birtokában mi az, ami még ins-
piráló lehet?
Azért vannak még kihívások. Min-
dig változni, fejlődni kell, korsze-
rűnek maradni – ha ezt a szót még 
nem csépelték el –, alkalmazkodni 
a digitalizációs és információs ki-
hívásokhoz. Mindenképpen sze-
retném tovább végezni a munkám. 
Ma Magyarországon nem népszerű a 
közigazgatás – ez is egy nagy kihívás. 

Amikor a Facebookon megjelent 
a címzetes főjegyzői címéről szó-
ló hír, több száz gratuláció és lájk 
érkezett. Ha a közigazgatás nem is 
népszerű, a jelek szerint a II. ke-
rületben élők nagyon is értékelik 
a hivatal és az ön munkáját. 
Meglepett, hogy ilyen sokan gratu-
láltak, nagyon jólesett. Megható volt 
látni, hogy több olyan ügyfél is írt, 
akinek az esete egyébként nem úgy 
zárult, ahogy azt ő szerette volna. 
A hivatal elfogadottsága kétségtele-
nül magas az itt élők körében, mert 
ma már inkább azt érzik, hogy ha 
valami problémájuk van, akkor itt 
segítenek. Amikor én gyerek vol-
tam, akkor az emberek még inkább 
féltek a tanácsházától, meg főleg a 
tanácselnöktől. 

Gyerekként ön is játszott a hiva-
tal előtti játszótéren? Tudta, hogy 
mi ez a nagy ház?
Persze! Már akkor is emblematikus 
épület volt, előtte egy csupa beton, 
csupa aszfalt játszótérrel, mögötte 
pedig a Papkert, egy gazos kis erdő. 
Ott mentek a gyerekkori csibészsé-
gek. Akárhogy is, van abban valami 
sorsszerű, hogy a parkolóban, egy 
akkori tanácsi szolgálati autó mellett 
készült rólam egy fénykép. 

Foglalkozása: a II. kerület
Címzetes főjegyzői címmel ismerték el dr. Szalai Tibor munkáját

Szalai Tibor 1973-ban a II. Kerületi Tanács parkolójában, 
egy akkori szolgálati autó mellett

– Én valójában csak egyetlen dologhoz értek, és az a II. kerület – 
mondja munkájáról dr. Szalai Tibor, akinek Orbán Viktor miniszter-
elnök tartósan kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként júliusban 
adományozott címzetes főjegyzői címet. Az elismerés rangját mutat-
ja, hogy idén az egész országban két jegyző kapott ilyet. Az is jelzés-
értékű, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazással támogatta a 
polgármestert abban, hogy javasolja a miniszterelnöknek a legmaga-
sabb szakmai elismerésre a II. kerület jegyzőjét, aki 27 éve még egy-
szerű előadóként került a hivatalba, de már 15 éve a vezetője.
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(Folytatás az első oldalról.)

Éppen csak végeztek a kivitelezők az utolsó si-
mításokkal a Görgényi úti erdős részen fekvő 
Macis játszótéren, a gyerekek máris birtokba 
vették a II. Kerületi Önkormányzat 32 millió 
forintos támogatásából megújult játszóteret. 
A közösségi teret Láng Zsolt polgármester és 
Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigaz-
gatója adta át augusztus 6-án.

A városrész vezetője hangsúlyozta, hogy kerü-
letünk az elmúlt évek során szinte valamennyi 
parkját, játszóterét felújította, illetve bővítette a 
gyermekek és az itt élő családok örömére. Ezek 
közül az egykori és mostani gyermekek egyik 
legnagyobb kedvence a Macis játszótér. 

– A játszótér mára kerületünk egyik jelké-
pévé vált, hiszen a természet ölelésében, ám 
mégis a városhoz közel fekszik, olyan, mint 
városrészünk, amit pontosan ezért szeretünk 
oly sokan, és teszünk érte oly sokat – emelte ki 
Láng Zsolt. – A közkedvelt játszótér nem a II. 
kerület fenntartásában van, és nem is a saját 
tulajdonunk, felújítását mégis azért tartottuk 
fontosnak, mert ezáltal az egész kerület számá-
ra fontos, szabadidős fejlesztés valósulhatott 
meg. A támogatás egyúttal szól a Pilisi Parkerdő 
Zrt.-vel közös céloknak, az értékes városi erdő-
területek megóvásának, a II. kerület természeti 
fenntarthatóságának és az itt élő családok élet-
minősége javításának.

Kalandos játszótér épült a természet ölén

A polgármester elmondta, hogy a kerület és 
az erdészet együttműködése nem új keletű, a 
közelmúltban a Magyar Kézilabda Szövetség 
programjához kapcsolódva a Nagyréten épült 
közös összefogással és az önkormányzat támo-
gatásával egy multifunkcionális kézilabdapálya 
az évekkel korábban leégett büfé helyén.

Láng Zsolt kitért arra is, hogy amikor híre ment 
a játszótér felújításának, sok aggódó üzenetet ka-
pott az önkormányzat azzal a felkiáltással, hogy a 
régi, fából faragott macinak meg kell maradnia. 
Ez sikerült, és a mackó most az erdei játszótér 
központi helyén áll, megmentve és felújítva, sőt, 
két újabb medve is „csatlakozott” hozzá.

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigaz-
gatója az átadón azt emelte ki beszédében, hogy 
a megújított játszótér mintapéldája a belépő 
szintű turizmusnak és a környezeti nevelésnek. 

– Az együttműködést bizonyítja, hogy az er-
dészet mellett az önkormányzat is fontosnak 
tartja a lakosság természetközeli kikapcsoló-
dását, jó közérzetét.

A  vezérigazgató hangsúlyozta azt is, hogy 
működésük során nagy figyelemmel kell len-

niük arra, hogy a parkerdő működési területén 
hárommillió ember él, évente ötször ennyi lá-
togatót fogadnak, és a területükön működő 117 
önkormányzattal napi kapcsolatban vannak.

– Mindez nagyon fontos a lakossági igények 
felmérésében, a partneri együttműködés ki-
alakításában, a környezettudatos szemlélet for-
málásában – tette hozzá.

A játszótér fő témája az erdei élővilág, azon 
belül is a barnamedvék. Az egyedi tervezésű 
eszközöket, valamint az erdei bútorokat főleg 
fából készíttették el az erdészet által megbí-
zott kivitelezők, valamint a Budapesti Erdészet 
munkatársai. Játékok kicsi és nagyobb gyerekek 
számára is rendelkezésre állnak. A különböző 
mászókák és egyensúlyozó-eszközök mellett 
hinták és ügyességi játékok várják a kicsiket, 
a családok számára pedig nem messze bográ-
csozóhelyet és esőházat építettek. Egy valami 
azonban nincs a területen: szemetesedény. És 
nem véletlenül, hiszen az erdészet programja 
azt hirdeti, hogy amit az erdőbe bevittünk, azt 
hozzuk is ki onnan. Ez fokozottan érvényes a 
hulladékra. szeg

Láng Zsolt polgármester és Reinitz Gábor (bal szélen),
a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója adta át a játszóteret

A játékszerek alatt 
mulcsot helyeztek el
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A városi, azon belül a belvárosi környezet min-
dig is fejtörést okozott a kertészeknek, hiszen a 
földben és a közműalagutakban futó vezetékek 
és távközlési hálózatok miatt nehéz lenne ott 

Zöldet a városba!

Dolgoznak a játszótereken és a parkokban

Növényládákba ültetett cserjéket helyeznek 
ki a kerület számos pontján, rendszeres lo-
csolásukban a társasházak segítenek. 
 

nagy gyökérzetű, nagy lombozatú fákat ültet-
ni, nevelni.

A város azonban igényli a zöldet, amire 
megoldást jelenthet a dézsás fák telepítése. 
A II. Kerületi Önkormányzat kerületszerte he-
lyez ki előnevelt növényeket, amivel az utcakép 
máris barátságosabb lesz.

Huszonnyolc növényládát tettek le a Szász 
Károly utcában, bennük többféle dísznövény-
nyel: levendula, kecskerágó, babérmeggy, tűz-
gyöngyvirág, fagyal és cserszömörce. 

Hogy a zöld zöld is maradjon, a közeli házak 
közössége nyújt rendszeres segítséget a lo-
csolásukban, ami külön köszönetet érdemel. 
Az utcában hamarosan újabb helyeken talál-
kozhatnak az arra járók növénycsoportokkal.

A Törökvész úton szintén dézsákat telepíte-
nek. A ládába ültetett zöldnek itt kettős a célja. 
A nyolc növénytartó nemcsak a növények szá-
mát növeli, hanem forgalomtechnikai szerepe 
is van. Sajnos, sokan gondolják úgy, hogy au-
tóval a zöldterületen is lehet parkolni. A dé-
zsás növények így egyúttal a tiltott várakozást 
is megelőzni hivatottak.

A Lövőház utca forgalomtól elzárt szakaszán, 
illetve a Horvát utcában összesen tizenegy, már 
meglévő fadézsa lecserélését végzik. Az új edé-
nyek nagyobb méretűek, így itt lehetőség lesz 
a cserjéken kívül facsemeték elültetésére is az 
ősz folyamán. 

A nyári időszak jó alkalmat nyújt arra, hogy 
a kivitelezők a kerület több parkjában és 
játszóterén felújítási és bővítési munkála-
tokat végezzenek. Többségük szeptember 
közepére készülhet el.
 
A Zsigmond téren a Nagy Lajos téri (Fenyves 
utcai park) KRESZ-pályához hasonló közleke-
dési parkot alakítanak ki. A tervek szerint ősz 
elejére elkészülhet a pálya, amely bizonyosan 

nagy örömet szerez majd a belső városrész-
ben élő gyerekeknek is. A példaként szolgáló 
Fenyves utcai parkban mellékhelyiséget ala-
kítanak ki, a tervezést elkezdték, a kivitelezés 
várhatóan jövő tavaszra készülhet el.

A Nagy Imre téren virágágyak kialakításával 
rendezik a központi területet, valamint a ját-
szótéren lecserélik a két elhasználódott hintát.

Várhatóan szeptember közepére végeznek 
a kivitelezők a Mechwart ligeti, a Szabadság 
utcai, a Torockó téri, a Sajka utcai és a Bánffy 

parki játszótéren kihelyezett új eszközök te-
lepítésével, valamint az ütéscsillapító burko-
lat kialakításával. A  Szabadság utcai játszó-
téren és a Bánffy György parkban részleges, 
illetve teljes lezárás mellett zajlik majd a 
felújítás. A  Panoráma Sportközpont terüle-
tén új, sport tematikájú játszótér és fitnesz-
park épül, ahol kültéri fitneszeszközök és 
egy street workout bemelegítő állomás várja 
majd a sportolni vágyókat. A beruházás vár-
hatóan szeptember végére lesz kész.

Újjáépül a Temető utcai játszótér
A pesthidegkúti Temető utcában elkezdték a 
játszótér felújítását. Ahogyan korábban is meg-
írtuk, a parkban öntöttgumi burkolatot kap a 
sportpálya, amelyen focizni, kosárlabdázni és 
tengózni is lehet majd. A dombos részen csúsz-
da épül, de a kicsik játszótere is megújul, illetve 
bővül, például homokozóval. A felújítás során 
korszerűsítik a közvilágítást, megújulnak a köz-
lekedési felületek, és kiépítenek egy közösségi 
találkozási helyet. A halastavat tápláló forrás 
fölött, a parkoló felől kis hidat építenek. A park 
alsó részén egy pihenő- és piknikező helyet alakí-
tanak ki padokkal, valamint a mind népszerűbb 
pétanque-pályával, a korábbi kis focipálya helyén 
kültéri pingpong- és teqball- (a labdarúgás és az 
asztalitenisz elemeit vegyítő sport) asztalokat 
helyeznek ki.A pesthidegkúti Temető utcában is elkezdték a játszótér felújítását



A közösségek teszik annyira szerethetővé kerületünket
Szeretünk a II. kerületben élni – egy idei reprezentatív kerületi 
közvélemény-kutatás eredménye alapján lakosságunk 97 száza-
léka jó helynek, ideális otthonnak tartja a kerületet. De vajon mi-
ért? Erről kérdeztünk itt élő, itt dolgozó, ismert és kevésbé ismert 
embereket, olyanokat, akik ide születtek, és olyanokat is, akik 
később választották otthonuknak a II. kerületet. A csodás termé-
szeti adottságoknál csak egy dolog kapott nagyobb hangsúlyt: 
az itt élő közösség ereje és összetartása.

RÓZSA GYÖRGY televíziós műsorvezető
37 éve élünk a kerületben, 1983-ban itt született meg a 

kislányunk, Csilla. Nagyon szeretem ezt a városrészt, 
leginkább azért, mert két arca van. Egyrészt ren-

geteg gyönyörű műemlék van itt, szép házak, 
régi villák, ipartörténeti és egyéb emlékek, 
másrészt viszont ez egy folyamatosan vál-
tozó kerület – az én legnagyobb örömömre! 
Mindig „mozog”, változik, de mégis egy 
békés, zöld kerület maradt. Szeretem, hogy 

nagyon odafigyelnek arra, mi zavarja az em-
bereket, és akkor javítanak, például építenek 

körforgalmakat, most éppen az utcánkban, az 
Ördögárok utcánál, amikkel tényleg könnyebbé és 

balesetmentesebbé teszik a közlekedést. Az utóbbi években 
rengeteg gyönyörűség épült: a Mechwart liget szépen átalakult, a Margit körúton ha-
talmas zöld parkot alakítanak ki (szerencsére nem egy újabb lakóparkot), a Millenáris 
Parkba költözött a Nemzeti Táncszínház, mögötte nagyon szépen rendbehozták az 
egykori lövészegylet székházát, sétálóutcát csináltak a Lövőház utcából – mindenki 
imádja, én is! Ami a közvetlen környezetemet, a II/a kerületet illeti: szerencsére már 
rég nem a városrész mostohagyereke. Építettek egy remek kis szolgáltatóházat, a Hü-
vit, nagyon szeretem a Klebelsberg Kultúrkúriát, egyre többet járok oda, mert nagyon 
jó műsorok vannak. Nemsokára megnyílik a gyönyörű uszoda a Máriaremetei úton, 
amely az egész városrészt feldobja, nekem kedvenc helyem lesz – innentől kezdve 
nem is megyek majd ki a kerületből! Szinte nem is kívánkozik el az ember máshová. 
Jó itt nekem, ez a falum, a városom – a szeretett II. kerületem.

DR. VUKOVICH GABRIELLA, a KSH elnöke
Másféléves koromban költözött ide a családom, a 
Keleti Károly utcában és a Bimbó úton nőttem 
fel egy, a szecesszió idején épült házban. Pont 
ez az egyik varázsa a kerületnek, hogy na-
gyon szép, régi épületek vannak itt, mint 
például a Gül Baba türbéje, miközben új, 
modern házak is épülnek. De a változatos-
ság nemcsak ebben mutatkozik meg: parkok, 
erdők, kilátók, belvárosias utcák, családi házas 
övezetek váltakoznak – ez egy nagyon élhető 
hely. Sok mindent itt, helyben megtalál az ember, 
nemcsak azt, ami a mindennapokhoz, de azt is, ami a 
szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz kell, és a természet is itt van a közelünkben. 
Ez a kerület nekem az otthonosság érzését jelenti, hiszen itt nőttem fel, itt is 
dolgozom, a Központi Statisztikai Hivatalban, amely ennek a városrésznek 
szintén meghatározó jelensége: 1898 óta áll az épület a valamikori Oszlop, 
ma Keleti Károly utcában. A Buday László és a Fényes Elek utca szintén neves 
egykori statisztikusokról van elnevezve – gyerekkoromban utóbbit még Tégla 
utcának hívták és egy nagyon jó kis fagyizó volt ott. A II. kerületben régóta 
működő neves közintézmények rangot és stabilitást is jelentenek, de a sta-
bilitás megvan az emberekben is: sokan már évtizedek óta élnek itt, sok az 
ismerős arc az utcán. Ez jó érzés, otthonossá teszi a városrészt.

DR. LÁNG ZSOLT polgármester
Születésem óta, 46 éve a II. kerületben élek. 
Szüleim, gyermekeim mindennapjai is ide 
kötődnek. Egyszerre vagyok polgára és 
polgármestere ennek a kerületnek, ami 
nagyon megtisztelő és örömteli feladat. 
Azért a közösségért dolgozhatok nap mint 
nap, amelytől sokat kaptam életemben és 
amelynek a mai nap is aktív részese vagyok. 

Remélem, hogy az a szemlélet, amelyben 
tizenhárom éve végzem a munkámat kollégáim-
mal, mára érezhető az itt élők számára. A min-
dennapi építkezés az önkormányzati feladatok összes 
területén, átgondolt fejlesztéseink, köz- és zöldterületeink rendbetétele és folya-
matos megújítása, a helyi civil, közösségi élet támogatása, mindezek lakóhelyünk 
szeretetéből és jövőbe vetett hitünkből erednek és táplálkoznak. 

Sokan mondják, hogy Budapesten, egy nagy világvárosban nehéz megszólítani 
az embereket, nehéz szorosabb közösségeket kialakítani. Bizonyára van ebben 
igazság, de én mégis hiszem, hogy egy olyan városrészben, mint a II. kerület, ez 
lehetséges. Mert miközben éljük mindennapi életünket, magunk és családunk 
hétköznapi feladatait végezzük, szükségünk van a hazaérkezés örömére, a tágabb 
otthon, a lakókörnyezet érzelmi közelségére.

Egy idei közvélemény-kutatásból az derült ki, hogy a kerületünkben élők 97 
százaléka szeret itt élni és szeretné, ha gyermekei és unokái is itt élnének. Ez a 
megdöbbentően magas szám a legnagyobb ösztönző számunkra a mindennapi 
munkában. 

Mindemellett pedig a II. kerület Budapest gyönyörű, zöld szigete, aminek a 
mindennapokban élvezhetjük a szépségeit és amire méltán lehetünk büszkék.

Még több interjúért keresse a II. Kerületi Önkormányzat
csatornáját a YouTube-on!

6. OLDAL II. KERÜLET BUDAI POLGÁR
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A Széna tér felújítása is megkezdődhet
Költözik a buszpályaudvar

Még tavaly jelentette be sajtótájékoztatón 
Láng Zsolt II. kerületi polgármester, Tarlós 
István főpolgármester és Gulyás Gergely 
országgyűlési képviselő, hogy idén megújul 
a Széna tér, és elköltöztetik a buszpálya-
udvart is. Ennek első lépése valósul meg 
augusztus első felében: a Volánbusz-pá-
lyaudvar augusztus 10-től a Széll Kálmán 
térre költözik, ezt követően napokon belül 
megkezdődik a II. Kerületi Önkormányzat 
beruházásában az ott található felépítmé-
nyek elbontása.
 
A Széna tér kerületünk elhanyagoltabb részei 
közé tartozik, ezért az önkormányzat vezeté-
se már régóta szorgalmazta a tér átalakítását, 
felújítását. Tavaly a fővárosi közgyűlés meg-
szavazta a terület megújításához szükséges 
forrásokat, akkor ezt Tarlós István főpolgár-
mester, Láng Zsolt II. kerületi polgármester 
és Gulyás Gergely, a II. és a XII. kerület ország-
gyűlési képviselője jelentette be. A Széna tér 
felújításának, rendezésének előfeltétele volt 
a jelenleg ott található Volánbusz-pályaudvar 
elköltöztetése, amely augusztus 10-től a Széll 
Kálmán térre költözik, ezzel megnyílik az út 
egy valódi, nagy és értékes zöldfelülettel ren-
delkező park létrehozása előtt. 

A tér felújításának kezdeteként – a költö-
zést követően – várhatóan már az augusz-
tus 12-én kezdődő héten elindul a Széna 
téri végállomás felépítményeinek bontása a 
II. Kerületi Önkormányzat beruházásában. 
A  bontási munkákat augusztus végére ter-
vezik befejezni, a területet helyreállítják, a 
tereprendezést elvégezteti az önkormányzat. 
Ezzel egy időben zajlik a főváros megbízásá-
ból a Széna tér építészeti, zöldfelületi és köz-

lekedési kialakításának tervezése és engedé-
lyezése.

A Volánbusz Zrt.-től kapott tájékoztatás 
szerint augusztus 10-től a Széna téri autó-
buszállomás megszűnik, a járatok indulási 
helye átkerül a Széll Kálmán tér Dékán utca 
és Szilágyi Erzsébet fasor közötti szakaszára. 
Az  új helyszín kialakítását úgy kellett meg-
oldani, hogy a Volánbusz járatait használó 
utasok számára mind a 4-6 villamos, mind a 
2-es metróvonal közvetlen elérése biztosítva 
legyen, az utasok ne kerüljenek a jelenleginél 
előnytelenebb helyzetbe. Az  autóbuszokat a 
Déli pályaudvarnál tárolják majd, a járatok a 
Széll Kálmán téri megállóhelyre – forgalom-
tól függően – 15 perccel indulás előtt érkez-

nek. A  megállóhelyekhez három, 50-55 fő 
befogadására alkalmas fedett utasvárót tele-
pítenek majd.

A Déli pályaudvarnál kialakítanak egy vég-
leges járműtárolót, ennek kivitelezése az 
engedélyezési eljárásoktól függően 2019 ok-
tóber-novemberében kezdődhet meg, átfu-
tási ideje körülbelül két-három hónap, ami 
azonban az időjárási viszonyoktól függően 
változhat.

A Széna tér teljes területére vonatkozó ter-
vezés még folyik, a megvalósítás a közeljövő-
ben, várhatóan jövőre kezdődik. 

A fővárosi közgyűlés tavalyi határozatával 
összesen közel 2,5 milliárdos forrást biztosí-
tott a tervezési és kivitelezési munkálatokra, 
ezenfelül a Déli pályaudvari busztároló meg-
valósítására a Miniszterelnökség további 100 
millió forintos összeget biztosít a Volánbusz 
és a MÁV Zrt. részére. 

AUGUSZTUS 10-TŐL a Volánbusz 
járatai a Széll Kálmán tér Dékán utca 

és Szilágyi Erzsébet fasor közötti szaka-
szára áthelyezett megállókból indulnak. Az első 
kocsiállásról Pátyon át Zsámbék és a távolabbi 
települések, míg a másodikról Perbál irányába 
közlekednek az autóbuszok. Az autóbuszok az 
új megállóhelyről változatlan időpontokban 
indulnak. A Széll Kálmán téri érkezési hely nem 
változik. A menetjegyek megváltása, továbbá 
az interneten megvásárolt bérletek nyomtatá-
sa a kocsiállásoknál elhelyezett automatáknál 
lehetséges, továbbá a Széll Kálmán téri BKK 
Ügyfélközpont nyitvatartási idejében, 5.30–22 
óráig is biztosítva van a jegy- és bérletértéke-
sítés, ahol a BKK saját pénztárai mellett egy 
külön pénztár is az utasok rendelkezésére áll a 
gyorsabb kiszolgálás érdekében.

Az önkormányzat vezetése már régóta szorgalmazta 
a Széna tér átalakítását, felújítását

A házak közé szorult Széna téri buszállomás
augusztus 10-től a Széll Kálmán téri csomópontra költözik
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A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület változtatási tilalmat 
rendelt el a Fekete Sas utca–Bem József tér–
Bem József utca–Tölgyfa utca által határolt 
területre (a volt Radetzky-laktanya tömbje), 
amíg el nem készül a területre vonatkozó Ke-
rületi Építési Szabályzat és az érintett tömb 
környezeti, valamint örökségvédelmi adott-
ságainak részletes vizsgálata. 

A II. Kerületi Önkormányzat a korábbi 
időszaknak megfelelően szerződést köt köz-
nevelési szerződés keretében a Rozmarint-
szál, a Naturkinder és a Tigriskölyök magán-
óvoda fenntartóival II. kerületi gyermekek 
óvodai nevelésének ellátásra 2024-ig.

A képviselő-testület döntése nyomán 
az önkormányzat összesen mintegy 2 mil-
lió forint értékben támogatja az Oktatás-
fejlesztési Keret terhére alapítványok tá-
boroztatását, a Közművelődési Keretből 
alapítványok művészeti és kulturális prog-
ramját, a Kapcsolattartás a határon túli 

magyar iskolákkal Keretből iskolák kap-
csolattartását, a Sport- és Tömegsport Ke-
retből sporttevékenységek lebonyolítását.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat területén lévő szervezetek támogatására 

NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti felszólalásában Őrsi Gergely, 
a Kerületünk az otthonunk-frakció veze-
tője megköszönte a tájékoztatást az euró-
pai uniós választások után a közterületen 
maradt választási plakátok eltávolításának 
határidejéről, hozzátéve, hogy ha egy kicsit 
meg is csúszva, de folyamatosan távolítják 
el a táblákat.

– Ismét magasra nőtt a gaz, valamint gyom-
növények borítják a partot a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. (FCSM) kezelésében lévő 
Ördögárok mellett – mondta a frakcióvezető. 
– Jeleztük a problémát a csatornázási művek-
nek, de kérem, hogy az önkormányzat is hívja 
fel újra a figyelmet a kaszálás szükségességére 
a parlagfűszezonra tekintettel.

Őrsi Gergely jelezte, hogy tapasztalata 
szerint a gyalogátkelőhelyek újrafestése meg-

állni látszik. Érdeklődött, hogy folytatódik-e 
a jövőben a zebrák felújítása.

Láng Zsolt polgármester válaszában első-
ként arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ör-
dögárok és környékének kaszálását az FCSM 
a testületi ülés napján elvégezte.

– A csatornázási művek vezérigazgatójának 
tájékoztatása szerint a nagy mennyiségű eső 
miatt késlekedett a kaszálás, mert egyrészt 
nagyon gyorsan megnőtt a gaz, másrészt a 
csapadék miatt fellazult a talaj, így a sáros te-
repen nem tudták használni a munkagépeket 
– hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, a 
parlagfű-mentesítés folyamatos a II. kerületben.

– A gyalogátkelőhelyek újrafestését szintén 
folyamatosan végzi a Budapest Közút Zrt., de 
az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt 
valóban vannak csúszások – mondta Láng 
Zsolt. – Ezért a II. Kerületi Önkormányzat is 

besegít a feladat elvégzésébe, a szerződést, 
a határidőket megjelölve megkötöttük, és a 
szükséges források is rendelkezésre állnak, így 
ez nem akadálya a munkálatoknak.

Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő felszólalá-
sában jelezte, hogy a Margit körúton a Mech-
wart ligetnél kihelyezett növénytartó dézsák 
esetében meg kellene vizsgálni a fémedények 
felületén kialakult rozsda eltávolításának és 
a dézsák lefóliázásának lehetőségét, mert 
véleménye szerint a mostani állapot egész-
ségügyi szempontból aggályos lehet.

– 2017 decemberében már javasoltam, hogy 
az önkormányzat is éljen a jogszabály adta 
lehetőséggel és adományozzon címzetes fő-
orvosi címet azoknak a II. kerületben dolgozó 
háziorvosoknak, fogorvosoknak és gyermek-
orvosoknak, akik már hosszú ideje látják el 
a városrész polgárait – említette meg a kép-
viselő. – Akkor azt a választ kaptam, hogy 
támogatják a javaslatot, de a részleteket még 
ki kell dolgozni. Érdeklődöm, hogy a javasla-
tom a képviselő-testület elé kerül-e valamikor. 

– A Margit körút és a Keleti Károly utca sar-
kánál kihelyezett növénytartó dézsák gyors 
megoldásként, ideiglenes jelleggel kaptak 
helyet a bódék lebontását követően, ezért 
nem pucolják és fóliázzák le őket, mert ha-
marosan átépítik a területet – mondta el 
Láng Zsolt. – A dézsák az átalakítás után nem 
kerülnek vissza, a kis teret a közeljövőben 
átformálják, így új, esztétikus külsőt ölt majd.

A polgármester jelezte, hogy Bodor Zoltán 
képviselőnek hamarosan tájékoztatást adnak 
arról, hol tart a címzetes főorvosi cím ado-
mányozásáról szóló javaslat ügye.

A II. kerületben folyamatos a gyalogátkelőhelyek újrafestése,
amiben a Budapest Közút Zrt. mellett önkormányzatunk is szerepet vállal

jóváhagyott előirányzat terhére az 1000. sz. 
Szent Korona cserkészcsapat részére csa-
patotthon felújítására, táboroztatásra és 
környezetvédelmi programra 250 ezer fo-
rintot biztosított a testület.

A képviselő-testület a június 27-én tartott 
ülésén döntött alapítványok támogatásáról, 
óvodai ellátás biztosításáról, valamint vál-
toztatási tilalmat rendelt el a Radetzky-lak-
tanya tömbjére.
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Július elseje a köztisztviselők napja. A II. ke-
rületi Önkormányzat ebből az alkalomból 
minden évben ünnepséget tart a polgármes-
teri hivatal dolgozói számára. Az előző évek-
hez hasonlóan a köszöntők és a kulturális 
műsor mellett a rendezvényen idén is átad-
tak elismeréseket és jutalmakat.

A megjelenteket Láng Zsolt polgármes-
ter köszöntötte. Beszédében a köztisztvise-
lői munka nehézségeiről és hasznosságáról 
szólt. Mint fogalmazott, a hivatalban dolgozó 
330 ember nap mint nap legjobb tudása sze-
rint segíti a kerületiek életét, a kerület veze-
tése pedig az ügyintézők munkakörülménye-
it, és ezzel az ügyintézés minőségét igyekszik 
javítani. Ezt szolgálja a július elsején meg-
nyílt új ügyfélszolgálati központ is. A polgár-
mester köszönetet mondott a köztisztviselők 
munkájáért, aminek minőségét az is mutatja, 
hogy az elmúlt években az ügyszámokhoz ké-
pest csekély reklamációt kapott a hivatal. 

A polgármesteri hivatal vezetője, Szalai 
Tibor jegyző a 2017-ben elindult megújulás-
ról, köztük a hivatal jelentős strukturális át-

A köztisztviselők ünnepén

szervezéséről beszélt, aminek utolsó lépése a 
központi ügyfélszolgálat megnyitása volt. 

A beszédeket követően Láng Zsolt polgár-
mester Petkovics Nikolettának és Fábián Tama-

rának polgármesteri dicséretet, Szalai Tibor 
Kuti Anita Gabriellának, dr. Mayerné dr. Vágó 
Eszternek és Kustán Mártonnak jegyzői dicsé-
retet adott át. Pzs

Rácz Editet a rendezvényt köve-
tően kerestük fel és kérdeztük 
arról, hogyan került annak ide-
jén a II. Kerületi Tanácshoz, és 
hogy érezte magát az elmúlt öt 
évtizedben.

– 1969. június 7-én tettem le az 
érettségi vizsgát, és mert nagyon 
szerelmes voltam, nem akartam 
továbbtanulni, hanem szerettem 
volna mihamarabb munkába állni 

és családot alapítani – idézi fel 
pályája kezdetét a jubiláló ügy-
intéző. – A család ismerőse volt 
a kerületi tanácsnál a személy-
zetis, így kerültem a II. Kerületi 
Tanács Oktatási Osztályára. Azóta 
dolgozom itt, egy helyen, csak 
a név változott néhányszor: hol 
osztálynak, hol irodának nevez-
ték. Adminisztrátorként vettem 
fel a munkát, majd már munka 

közben végeztem el felsőfokú ta-
nulmányaimat a szegedi egyetem 
munkaügyi kapcsolatok karán. 
Munkaköröm gyakorlatilag vál-
tozatlan: a mindenkori polgár-
mester munkáltatói tevékeny-
ségét készítem elő és segítem 
az oktatási ágazatban. Most már 
„csak” a tizenkét óvoda, hat böl-
csőde és öt szociális intézmény 
vezetőinek kiválasztása és egyéb, 
ezzel kapcsolatos tevékenység 
tartozik hozzám. Korábban még 
az iskolák is önkormányzati fenn-
tartásban működtek, az ottani 
intézményvezetőkkel is mi fog-
lalkoztunk. Emellett első perctől 
kezdve belecsöppentem a válasz-
tások lebonyolításába, ezt a fel-
adatot is ellátom a mai napig.

Amikor elkezdtem dolgozni, 
csupa nagyszerű emberrel, főleg 
pedagógussal kerültem kapcso-
latba. Közöttük és tőlük könnyen 
megtanultam az emberséget, a 
kitartást, a kötelesség- és hivatás-
tudatot. A világ legszebb hiva-
tásának tartom a pedagógusét, 
és nagy öröm számomra, hogy 
lányom az óvónői pályát válasz-
totta. Az intézményvezetőkkel 
nagyon jó viszonyt ápolunk, hi-
szen egy csónakban evezünk, egy 
a célunk: hogy a gyermekek ér-
dekében mindent megtegyünk. 
Óriási meglepetés és öröm volt, 
amikor az évforduló környéki 

valamelyik napon, egyszer csak 
nyílt az ajtó, és egy kis kórus 
énekelni kezdte, hogy „Száz fo-
rintnak ötven a fele…”. Eljött 
az összes iskolaigazgató, hogy 
felköszöntsön – pedig 2013 óta 
már sokkal lazább velük a kap-
csolatom.

Az itt eltöltött öt évtized alatt 
volt, hogy hívtak a hivatal más 
osztályaira, de itt olyan jól ér-
zem és éreztem magam, hogy 
maradtam. Nem unatkozom, sok, 
de változatos a munka, vannak 
gondok és örömök, de a legjobb, 
hogy nagyon sok emberrel va-
gyok kapcsolatban. 

Bár én a Duna túlpartján la-
kom, a II. kerületet és a munka-
helyemet is otthonomnak tekin-
tem. Két gyermekem és három 
unokám van. A  fiam kislánya 
építészhallgató, a lányom fiai 
általános iskolába járnak. Az első 
férjemtől elváltam, a másodikat 
pedig a hivatalnak köszönhetem: 
ismertük már egymást, de egy 
választási munka folyamán mé-
lyült el a barátságunk – ennek 
már több mint húsz éve.

Jövő év végén töltöm be hetve-
nedik évemet, és úgy tervezem, 
hogy a következő tanévben még 
dolgozom, 2020 nyarán pedig 
elbúcsúzom az itteni munkától 
– egyszer, sajnos, be kell fejezni...

Péter zsuzsanna

Emberség, kitartás, kötelesség- és hivatástudat
1969. július elsején lépett munkába a II. Kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának legrégebbi dolgozója, akit ebből az 
alkalomból a köztisztviselők napján tartott ünnepségen köszön-
tött Láng Zsolt polgármester és Szalai Tibor jegyző. Rácz Editet, 
a Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályá-
nak ügyintézőjét nemcsak a hűség jellemzi. Olyan megbízható, 
felkészült, türelmes és készséges munkatárs, akinek szakmai vagy 
emberi segítségére mindenki számíthat.

Láng Zsolt polgármester, dr. Mayerné dr. Vágó Eszter, Kuti Anita Gabriella, 
Fábián Tamara, Rácz Edit, Kustán Márton, valamint Szalai Tibor jegyző
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Amint arról a kivitelező BKK tájékoztatott, 
az első szakasz kivitelezési munkáit sok té-
nyező hátráltatta. A  járdák bontása során a 
tervezettnél jelentősen több kézi erőre volt 
szükség, mert az ott lévő vezetékek és alépít-
mények nem tették lehetővé a gépi bontást. 
A  vezetékek rendezetlenül és jellemzően 
magasan haladtak, így a közvilágítási védő-
csövek is csak nehézségek árán kerülhettek a 
járda alá. A víznyelők és azok csatornára való 
rákötése során is problémát jelentett a föld 
alatt lévő egyéb vezetékek helyzete. 

Július végétől a Pasaréti út teljes szaka-
szát egyirányúsították a Szilágyi Erzsébet 
fasor és a Pasaréti tér között a Pasaréti tér 
felé. Várhatóan augusztus 20. után a Szilágyi 
Erzsébet fasor és a Gábor Áron utca közöt-

Megkezdődött a Pasaréti út felújításának
következő üteme

A Szilágyi Erzsébet fasor és a Gábor Áron 
utca közötti szakaszon a páros oldali felújí-
tás már elkészült, és az út páratlan oldalá-
nak felújítása zajlik. Július végétől emellett 
megkezdődött a felújítás második üteme-
ként a Gábor Áron utca és a Pasaréti tér köz-
ti szakasz felújítása a páros oldali útpálya 
lezárásával, emiatt változott az 5-ös busz 
útvonala, illetve a közúti forgalom rendje is.
 

A Margit körúton is folyik a munka
A 4-es és a 6-os villamos vonalán korábban több szakaszon fel-
újították a vágányokat, de a Széna tér és a Török utca között közel 
húsz éve nem végeztek rekonstrukciót. A Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) tájékoztatása szerint a BKV Zrt. a munkálatok során 
a korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra 
cseréli a nagy terhelésű járművek sűrű követése miatt elhasználódott 
sínpályát több mint 800 méter hosszú szakaszon.

A felújítás ideje alatt a villamosok a Margit híd budai hídfő és 
a Corvin-negyed között közlekednek. A felújítás alatt álló szaka-
szokon alacsonypadlós, légkondicionált villamospótló buszokkal 
lehet utazni. A villamospótlás várhatóan az iskolakezdésig tart. 
A közúti közlekedés is módosult: a pótlóbuszoknak ideiglenes 
sávot létesítettek. A 4-es és a 6-os villamosok közlekedési rendje 
augusztus 21. és szeptember 1. között ismét változik majd, ezzel 
kapcsolatban a BKK későbbre ígért tájékoztatást. A 17-es villamos 
a tanítási szünet végéig rövidített útvonalon, a Savoya park és a 
Széll Kálmán tér között jár.

Július végén a Rómer Flóris utcában és az Ankara utcában (a szerpentinen) is 
elindult az útfelújítás. A Rómer Flóris utcában a Margit körút és a Szemlőhegy 
utca közötti szakaszon várhatóan szeptemberig lesz forgalomkorlátozás. A  Ró-
mer Flóris utcát lezárták a Zivatar utca és a Margit körút között, a Buday László 
utca zsákutca lett, a Zivatar utca egyirányúsága pedig megfordult a Rómer Flóris 
utcától a Kút utca felé. A Szemlőhegy utca és a Zivatar utca között szakaszos út-
szűkületre kell számítani. A 91-es, a 191-es, a 291-es és a 931-es autóbuszok a 
Nyugati pályaudvar felé módosított útvonalon járnak, a Margit körút megállóhely 
helyett az Ankara utcában kialakított ideiglenes peronon lehet rájuk felszállni.

ti szakaszt megnyitják a kétirányú forgalom 
számára, és csak a Gábor Áron utca–Pasa-
réti tér között marad meg az egyirányúsítás. 
A  kéthétnyi átfedés lehetőséget biztosított 
arra, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor és a Gá-
bor Áron utca közötti szakaszon a befejező 
munkálatok (záró aszfaltréteg építése, for-
galomtechnikai felfestések elkészítése, táb-

lák kihelyezése) mellett nagy erőkkel meg-
kezdődhessen a felső szakasz bontása is, 
kiaknázva a kapacitások optimális felhasz-
nálhatóságát – jelezte a BKK.

Az aktuális forgalmi változásokról a www.
bkk.hu, a masodikkerulet.hu honlapon, il-
letve a II. kerület (Budapest) Facebook-olda-
lán lehet tájékozódni. 

Új burkolatot kap a Rómer Flóris utca
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Megújul vagy már el is készült többek között 
a Csejtei, a Rózsa, a Józsefhegyi, a Fekete Ist-
ván és a Gerbera utca, valamint a Mechwart 
liget melletti parkoló. Várható még – szintén 
önkormányzati beruházásban – a Turista, a 
Verecke, a Mészégető utca és a Nagybányai 
út (Vöröstorony u.–Csalán köz) felújítása. 
Járdaépítések indulnak vagy indultak a Vér-
halom, a Vöröstorony utcában (Vöröstorony 
lejtő–Kapy utca) és a Kuruclesi úton (Labanc 
út–Kuruclesi út 12.). Gyalogátkelőhelyet 
alakítanak a Szemlőhegy utca–Áldás utca 
csomópontban is. 

Emellett tovább folytatódnak a már meg-
kezdett útfelújítások is: Pesthidegkúton ön-
kormányzati beruházásban épül a kereszte-

Idén nyáron is számos II. kerületi utat 
és járdát újítanak fel

A nyár folyamán a II. Kerületi Önkormány-
zat beruházásában több út és járda felújítá-
sát is elkezdték. A felújításokat azért időzí-
tették a nyári hónapokra, mert jellemzően 
ebben az időszakban gyérebb a gépjármű-
forgalom. A kivitelezők szeretnék a munkák 
javát az iskolakezdésre befejezni.
 

ződést biztonságosabbá tévő körforgalom a 
Nagyrét utca–Ördögárok utca torkolatában.

A Pusztaszeri út Felső Zöldmáli út és Cim-
balom utca közötti szakaszán is zajlanak a 
munkálatok, illetve a Szemlő-hegyi-bar-
lang előtti csomópontot is biztonságosabbá 
teszik fővárosi beruházásban. Szintén a fő-
városi önkormányzat megbízásából folyik az 

útépítés a Pasaréti úton, és július 29-től el-
kezdték a Rómer Flóris utca Szemlőhegy utca 
és Margit körút közötti szakaszának, illetve az 
Ankara utcának (rózsadombi szerpentin) a 
felújítását (lásd cikkeinket a 10. oldalon), és 
elindult a Paprikás-patak Temető utcai hídjá-
nak régóta várt felújítása is, amit közműépítés 
előzött meg.

Megújul a Retek utcai kerékpárút

A tervezett kerékpáros létesítmény teljes hossza 515 
méter, melynek nagyobbik része (435 méter) a gyalogos-
forgalomtól elválasztott kétirányú kerékpárút, kisebbik 
része (80 méter, a Szilágyi Erzsébet fasor mentén) pedig 
osztatlan gyalog- és kerékpárút, pozicionáló jelekkel. 

Kiépítéséhez több megoldást alkalmaznak: új pálya-
szerkezet építése, járdaszélesítés, burkolat-felújítás, for-
galomtechnikai beavatkozás (felfestés), illetve meglévő 
létesítmény felhasználása. A kerékpárút vörös aláfestéssel 
kiemelten elkülönül majd a gyalogos felületektől. A csomó-
pontokban a szegélyeket lesüllyesztik, valamint taktilis 
jeleket építenek be.

A szakasz elejénél az Ezredes utcai kereszteződést 
korrigálják, mivel jelenleg a gyalogosoknak és a kerék-
párosoknak mindkét oldalon rendkívül szűk helyük van. 
Kihasználva, hogy az Ezredes utca egyirányú a Szilágyi 
Erzsébet fasor felé, a torkolati keresztmetszetét 3,5 méter 
szélesre csökkentik, ezáltal mindkét oldalon a jelenlegihez 
viszonyítva jelentős mértékben növelhetőek a csomóponti 
járdafelületek.

A Szilágyi Erzsébet fasor mentén jelenleg is üzeme-
lő osztatlan gyalog- és kerékpárúton – fizikai korlátok 
miatt – érdemben javítani nem lehet, de ezt a szakaszt 
is felújítják. A Káplár utcai csomópontot viszont át-
alakítják, biztonságosabbá teszik mind a kerékpárosok, 
mind a gyalogosok számára. A Káplár utca burkolatára 

új gyalogátkelőhelyet is felfestenek, és létesül egy tíztá-
maszos kerékpáros parkoló is. A geometriai elrendezést 
úgy alakítják át, hogy a Retek utca–Szilágyi Erzsébet 
fasor csatlakozásánál egy személygépkocsinyi szélesség 
legyen biztosítva, jelenleg ugyanis a kerékpárúton állnak 
az elsőbbségadásra várók.

A Retek utcai kerékpárút Margit körút felé eső leg-
forgalmasabb, boltokkal és üzletekkel tarkított alsó ré-
szén, a gyalog- és kétirányú kerékpárúton csúcsforgalmú 
időszakokban jelenleg nagyon nehezen lehet közlekedni, 
mert a gyalogosok számára kijelölt felület keskeny. To-
vább rontja a helyzetet, hogy közvilágítási oszlopok és 
lépcsők is csökkentik a közlekedésre használható területet.

A Fény utcai kereszteződéstől a Margit körútig ezért a 
teljes keresztmetszetet áttervezték. A bevásárlóközpont 

melletti parkolósáv, valamint a Retek utcából a Fény utca 
felé tartó jobb oldali kanyarodósáv megszűnik. Az így  
felszabaduló helyre járdaszélesítést terveztek, lehetővé 
téve a kétirányú kerékpárút folytatását egészen a kör-
útig, egy szélesebb gyalogos felülettel. A keresztmetszet 
újragondolásával, és a Fény utcai gyalogátkelőhely kis-
mértékű áthelyezésével mindössze három parkolóhely 
vész el, mert a bevásárlóközponttal szemközti oldalon 
nő a parkolóhelyek száma. Azt is érdemes megjegyezni, 
hogy a közeljövőben átadásra kerülő Széllkapu pro-
jektnek köszönhetően, ahol több száz fős mélygarázs 
is létesül, nagyságrendekkel emelkedni fog a környék 
parkolóhelyeinek száma.

A Fény utcai gyalogátkelőhely korrigált újrafestésével 
biztosítva lesz a jobbra kanyarodó autók várakozási he-
lye, így nem torlódik majd fel a forgalom a tervezett új 
forgalmi rend mellett sem. A kereszteződésben a Dékán 
utca felől a Fény utca felé tartó kerékpárosok részére 
„elsőbbségadás kötelező” nyomburkolati jelet, valamint 
felállás helyét jelző vonalat festenek fel.

A Margit körúti kereszteződés helyén most nem vál-
toztatnak, mivel a Széna tér felújítását a közeljövőben 
tervezik (lásd 7. oldal). A Retek utca felületére kerékpáros 
nyomokat is felfestenek, ezzel a megoldással a kerék-
párosok egy része az út felületét is választhatja, így a 
gyalog- és kerékpárút terhelése várhatóan csökkenni fog.

Az előkészítő munkálatok augusztus 6-án megkezdőd-
tek, a kivitelezésre három ütemben kerül sor augusztus 
és szeptember hónapban. Először az alsó szakaszon, a 
Margit körút és Fény utca között dolgoznak, ezt követi 
a Káplár utcai és az Ezredes utcai csomópont, illetve 
környezetének átépítése, felújítása.

szzM

A II. Kerületi Önkormányzat – uniós források 
bevonásával, VEKOP pályázati projekt kere-
tében – teljeskörűen felújítja Budapest egyik 
legfrekventáltabb kerékpáros infrastruktúrá-
ját az Ezredes utca és a Margit krt. között.
 

Megújult a Mechwart téri parkoló: új burkolatot
és a szabványoknak megfelelő felfestést kapott



12. OLDAL KÖZÖSSÉG BUDAI POLGÁR

Közösségi kezdeményezésre az utca lakói, 
vendéglátósai, kutyásai, szolgáltatói az Együtt 
Placc vásározóival közösen rendezték meg a 
– már első alkalommal is – sokakat érdeklő, 
rendkívül jó hangulatú, nyüzsgő városi pikni-
ket. A II. Kerületi Önkormányzat is örömmel 
állt a kezdeményezés mellé.

Kutyás bemutatók, táncosok, utcazené-
szek, és természetesen finom ételek, italok 
várták a környéken élőket, és az arra járókat 
július 25-én a Frankel Leó úton. A  hangu-
lathoz az is hozzájárult, hogy számos magyar 
tervező, alkotó árulta tárgyait az utcán. A kö-
zösségi rendezvényen Dankó Virág II. kerületi 
alpolgármester és Szentirmai-Zöld Máté, a II. 
Kerületi Önkormányzat fejlesztési igazgatója 
is részt vett.

Császári Flóra, a Placc-vásárok és a mostani 
esemény főszervezője elmondta, hogy egy év-
vel ezelőtt költözött a Frankel Leó útra, azóta 
szívébe zárta ezt a környéket. A kutyája, Zsig-
mond miatt is szinte már mindenkit ismer 
az utcában a vendéglátósoktól a lakókon át a 
boltosokig. Ahogy meséli, az utolsó hetek-
ben már mindenki megszólította az utcában a 
szervezés kapcsán. 

– A rendezvény túlszárnyalta minden előze-
tes várakozásomat: tömeg van az egész utcán, 
nagyon sokan eljöttek. Hallottam, ahogy arról 
beszélnek az emberek, milyen jó, hogy életre 
kelt az utca. Olyan rendezvényt még soha nem 
szerveztem, ahol ne lett volna valamilyen ne-
gatív tapasztalat, de itt tényleg mindenki lel-
kes és elégedett volt. Ez csak az első alkalom, 
mégis több százan, talán több ezren fordultak 
meg itt néhány óra alatt. Telepakoltuk az ut-
cát művészettel, kultúrával és közösségi élmé-
nyekkel – emelte ki Császári Flóra.

Csonka Berta, az EB OVO Egyesület vezető-
je, az esemény másik szervezője elmondta, 
az Együtt Placc arra vállalkozott, hogy össze-
hozza a II. kerületieket: a Frankel Leó út kö-
zösségét, az itt lakókat, a vendéglátókat, az 

Együtt ünnepeltek a Frankel Leó útiak
Első alkalommal rendezett utcai pikniket a 
II. kerület egyik legkedveltebb és leghangu-
latosabb vízivárosi utcája, a Frankel Leó út.
 

üzleteket, az ő álmuk volt ez a piknik, amit az 
önkormányzat is támogatott. 

– Az Együtt Placc a Frankel Leó út piknike, 
ahová az EB OVO Egyesület a kutyás értékeket 
hozta el. Mi az EB OVO Egyesülettel azon dol-
gozunk, hogy a társadalomban is megtalál-
juk a kutyázás helyét. A  lokalitás számunkra 
alapérték, itt a II. kerületi kutyás szervezetek 
mutathatják meg magukat és ismerkedhet-

nek össze. Azt tapasztaljuk, hogy a lakókkal, 
szolgáltatókkal, utcazenészekkel együtt a kö-
zösség csodát teremt. A rendezvénynek nincs 
nagyszínpada, de van kisebb színpada, tere 
és központja. Sokfélék vagyunk, de mégis tu-
dunk egymás mellett működni és dolgozni. 
Aki itt van, érzi, milyen jó hely a Frankel Leó 
út, nagyszerű tere az együttlétnek és a közös-
ségépítésnek. Ld

Szentirmai-Zöld Máté, a II. Kerületi Önkormányzat fejlesztési igazgatója, Dankó Virág II. kerületi al-
polgármester, Császári Flóra, a Placc-vásárok és a mostani esemény főszervezője, valamint Csonka Berta, 
az EB OVO Egyesület vezetője
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Tanuld, hogy taníthasd!
Várják a jelentkezőket az önkormányzat ebtartási programjára

A II. Kerületi Önkormányzat és a Világot Ne-
kik Alapítvány Tanuld, hogy taníthasd! elne-
vezésű, közös programján a kutyatulajdono-
sok házi kedvencükkel együtt, szakképzett 

A felelős állattartási szemlélet kialakítása 
érdekében ebtartási programot indított a II. 
Kerületi Önkormányzat júniusban. A nyári szü-
netet követően legközelebb SZEPTEMBER 7-én 
délelőtt várják az előre bejelentkezett érdeklő-
dőket a pesthidegkúti kutyaügyességi pályán.
 

trénerek, állatorvos, kutyakozmetikus, va-
lamint a Környezetvédelmi Osztály mun-
katársainak segítségével sajátíthatják el az 
alapvető ebtartási ismereteket az állattartás 
szabályaival együtt. 

Az önkormányzat az ingyenes szolgálta-
tással azt a célt támogatja, hogy a több ezer 
kutyának is otthont jelentő II. kerületben 
az ebtulajdonosok is tisztában legyenek a 
kutyatartással járó feladatokkal és kötele-
zettségekkel, mert a tapasztalatok, sajnos, 
azt mutatják, hogy sok esetben a kutyával 

Jelentkezés és regisztráció
A következő foglalkozás időpontja: 2019. 
SZEPTEMBER 7., szombat, 9.00–12.00 órá-
ig. Helyszín: a pesthidegkúti agility-pálya 
(1028 Áchim András utca–Kadarka utca 
sarok). A részvétel ingyenes, de előze-
tes regisztrációhoz kötött! Jelentkezni 
SZEPTEMBER 3-ig a kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu e-mail-címen lehet. 
A regisztráció során meg kell adni az eb-
tartó nevét, az eb csipszámát, valamint 
azt, hogy hány felnőtt, illetve gyermek 
venne részt a foglakozáson. A programon 
legfeljebb húsz fő (valamint mindenkivel 
egy kutya) tud részt venni.

Érdeklődni Alimán Gabriellánál a (06 
1) 346-5722-es és a (06 1) 346-5596-os 
telefonszámon lehet.

Tovább bővült a gyűjtőedény-hálózat
A köztisztaságot és a kutyasétáltatók 
kényelmét egyaránt szolgálja az a fej lesz-
tés   sorozat, amely során újabb kutyaürü-
lék-gyűjtő kukákat helyeztek ki, legtöbbet a 
Vízivárosban.

Tavaly év végére valamivel száz fölé emelke-
dett a kutyaürülék-gyűjtő edények száma a II. 
kerületben, a hálózat idei bővítésével ugyan-
akkor már közel 130 helyszínen lehet az új tí-
pusú kukákba dobni az ebek után összegyűjtött 

végterméket. A  frissen kihelyezett edényeket 
a II. kerületi Polgármesteri Hivatal a lakossági 
javaslatok alapján szereltette fel, főleg a Vízivá-
ros területén. Kerületszerte nemcsak a kukák 
száma nőtt, hanem egyúttal 35 új típusú hul-
ladékgyűjtőt szereltek fel a régebbiek helyére.

A Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi 
Osztályán lapunkat arról tájékoztatták, a mo-
dernebb edények előnye, hogy kialakításuk 
miatt a kommunális szemetet nem lehet be-
léjük tenni, ami azért fontos, mert a gazdák 
számára kihelyezett kukákat korábban hamar 
megtöltötték általános hulladékkal. Az  edé-
nyeken helyet kapott egy-egy zacskóadagoló, 
valamint megoldották a cigarettacsikkek prak-
tikus, tűzbiztos elhelyezését is, és az üzemelte-
tésük pedig egyszerűbb, gyorsabb lett.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÚJ KUKÁKAT? 
A gyűjtőedény használatakor semmihez sem kell 
hozzányúlni. Az egyik kézzel biztonságosan tartható 
az eb póráza, míg a másikkal az edény tetején lévő 
íves, vékony nyíláson be lehet vezetni a gyűjtőzacskót. 
A dohányosok az edény jobb oldalán található kör 
alakú nyílásba dobhatják a csikket, ami egy elkü-
lönített gyűjtőrészbe kerül, így nem okozhat tüzet.

kapcsolatos konfliktusok – ember és állat, 
valamint kutya és kutya között – az ismere-
tek hiányából adódnak. Egy esetleges sza-
bályszegési bírság alól azonban a gazdát nem 
mentesíti a szabályok nem ismerete. 

A felelős állattartási szemléletet már gyer-
mekkorban érdemes kialakítani, ezért a fog-
lalkozásokra a kutyusok és a gazdáik körében 
a családhoz tartozó fiatalokat is várják, ők a 
„gyermeksarokban” játékos vetélkedő ke-
retében ismerkedhetnek meg az állattartás 
alapjaival.

Újabb kutyaürülék-gyűjtő kukákat helyeztek ki a Vízivárosban is
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pályázat közterületek szépítésére
A II. Kerületi Önkormányzat 
idén is pályázatot hirdet „Köz-
területek szépítése a II.  kerü-
letben” címmel az ingatlanok 
előtti közterületet gondozó 
lakosok számára, akik szebbé 
és otthonosabbá teszik város-
részünket. A legjobb pályáza-
tokkal kertészeti vásárlási utal-
ványt lehet nyerni.

Az önkormányzat a pályáza-
ton keresztül azokat a lakókat 
és lakóközösségeket szeretné 
jutalmazni, akik az ingatlanuk 
előtti közterületeket rendszeres 
gondozással, virág- és cserjeki-
ültetéssel teszik szebbé, illetve 
fenntartásukra különös gondot 
fordítanak. A kiíró ugyanakkor 
szeretné egyértelművé tenni, 
hogy a pályázat nem a jövő-
ben tervezett növénytelepíté-
sekhez nyújt támogatást, ha-
nem a már jelenleg is meglévő 
zöldfelületekkel kapcsolatos 

munkát ismeri el. Jelentkezni 
2019. AUGUSZ TUS 31-ig lehet. 
Az eredményhirdetés várható 
időpontja: 2019. OKTóBER.

Hatodik alkalommal hirdet környezetszépítési pályázatot a II. 
Kerületi Önkormányzat a területén működő társadalmi szer-
vezetek (egyházak, civil szervezetek és társasházak), továbbá 
magánszemélyek részére. A támogatás a II. kerülethez tartozó 
közterület rendbetételére és kialakítására, valamint a helyre-
állított terület folyamatos gondozására használható fel.

Jelentkezni 2019. AUGUSZTUS 31-ig lehet. A pályázaton ren-
delkezésre álló keretösszeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mér-
tékének felső határa bruttó 400 ezer Ft, a pályázati támogatás 
maximuma pedig a teljes költségvetés 70%-a lehet. A pályázati 
kiírás (pályázati felhívás és adatlap) letölthető a II. Kerületi Ön-
kormányzat honlapjáról, illetve kérésre elektronikusan is meg-
küldik az érdeklődőknek.

Idén is Fogadj örökbe egy közterületet!

JELEnTKEZÉSI 
haTÁRIdŐ: 

auGuSZTuS 31.

a támogatás mértékének felső határa bruttó 400 ezer Ft!

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 fabian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

A www.masodikkerulet.hu oldalon is elérhetők, 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@masodikkerulet.hu e-mail-címre.

A nyáron is folytatódott a II. Kerüle-
ti Önkormányzat és az FKF Zrt. közös II. 
kerületi utcatakarítása. Az  áprilisban 
kezdődött program során eddig 60 kilo-
méternyi utat tisztítottak meg gépi és kézi 
erővel. Július közepéig az összeszedett 
hulladék mennyisége 32,34 tonna volt. 
Július 31-én is önfelszedő seprőgéppel, 
locsolóautóval és kézi erővel takarítottak, 
ez alkalommal Pesthidegkúton a Szabad-
ság, a Kökény, a Kőrózsa utcában, vala-
mint a Községház, a Hímes, a Kerekhegyi 
utca, az Ördögárok utca, a József Attila 
útja egy-egy szakaszán. Augusztus 7-én 
a Kuruclesi út egy részét, a Lipótmezei út 
mindkét oldalát és a Tárogató út Lipót-
mezei úttól a Bölöni György utcáig tartó 
részét tisztították meg.

A Nagy Utcatakarítási Program követke-
ző helyszíneiről és időpontjáról az érintett 
lakókat szórólapon és a II. Kerületi Ön-
kormányzat Facebook-oldalán tájékoztat-
ják. Az önkormányzat felhívja a figyelmet, 
hogy az ingatlan és az úttest közötti terület 
(járda, autóbeálló, zöldterület, árok) ta-
karítása a mindenkori tulajdonos vagy az 
ingatlant használó kötelessége.

Utcatakarítás nyáron is
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A II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósá-
gi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya 
újból felhívja az ingatlantulajdonosok 
és a földhasználók figyelmét, hogy in-
gatlanjaikon időben gondoskodjanak a 
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről. 
Fontos tudni, hogy az ingatlan és az út-
test közötti szakasz rendben tartása is a 
tulajdonosok vagy a lakók kötelezettsé-
ge, amiről a Fővárosi Közgyűlés a főváros 
köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) 
rendelete szól.

A parlagfű-virágbimbó kialakulásának 
megakadályozására vonatkozó határidőt 
a törvény nem jelöl meg. Amennyiben az 
ingatlanon a parlagfű irtása elmarad, és 
az ingatlanon virágbimbós állapotú par-
lagfű található, úgy a hatóság azonnali 
kényszerkaszálást rendelhet el, amiről 
az ingatlantulajdonos vagy földhasználó 
előzetes értesítése mellőzhető. A kaszálás 

költsége teljes egészében a tulajdonost/
tulajdonosokat terheli.

Az emberi egészséget veszélyeztető, 
más allergén gyomnövények esetében 
a hatóság első lépésben határidő meg-
adásával kötelezi az ingatlan tulajdonosát 
vagy a föld használóját, hogy tegyen ele-
get gyommentesítési kötelezettségének. 
Amennyiben a megadott határidő ered-
ménytelenül telik el, úgy a hatóság ebben 
az esetben is kényszerkaszálást rendel el.

A törvény szerint növényvédelmi bírság 
kiszabását kell kezdeményezni az arra jogo-
sult hatóságnál az ingatlantulajdonos ellen, 
ha elmulasztja az ingatlanán a parlagfű 
vagy egyéb allergén gyomnövény elleni 
védekezési kötelezettségét. A Környezet-
védelmi Osztály munkatársai továbbra is 
fokozottan ellenőrzik a belterületi földe-
ket, telkeket, és megteszik a szükséges, 
jogszabályban előírt intézkedéseket.

Legutóbb márciusban tartott veszélyeshulla-
dék-gyűjtést az önkormányzat, az azóta eltelt 
közel három hónap alatt szinte döbbenetes 
mennyiségű anyag halmozódott fel a II. ke-
rületi otthonokban.

Az önkormányzat célja a begyűjtéssel, hogy 
segítse azokat, akik néhány doboz szikkadt 
festék, vagy egy-egy elektromos berendezés 
miatt nem tudnak a lerakóhelyre elmenni, 
illetve zöld kerületként fontosnak tartják a 
környezet megóvását. 

– Bízunk benne, hogy amennyivel több 
veszélyes hulladékot adhatnak le a kerület-
ben lakók, annyival csökken a közterületen 
„ottfelejtett” és az erdőszélre kirakott káros 
anyag – tájékoztatta lapunkat Pogány Norbert, 
a Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi 
Osztályának vezetője.

– Az FKF Zrt. által lebonyolított lomtala-
nítással együtt évente négy alkalommal van 
módja a kerületieknek megszabadulni a ház-
tartásokban összegyűlt veszélyes anyagoktól. 
A június 15-én tartott begyűjtés során majd-
nem 20 tonna hulladékot adtak le a lakók a 
papkerti és a Temető utcai helyszínen, vala-

Húsz tonna hulladékot gyűjtöttek be
Népszerű az önkormányzat ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtése

Nem véletlenül tart rendszeresen veszélyes-
hulladék-gyűjtést a II. Kerületi Önkormány-
zat, és az is érthető, hogy a lakosság köré-
ben miért kedvelt az ingyenes szolgáltatás. 
Alkalmanként akár több tíz tonna hulladé-
kot is elszállítanak a gyűjtőpontokról.
 

mint indokolt esetekben háznál elektromos 
készülékeket. A legtöbb az elektronikai hul-
ladékból jött össze, valamivel több mint 10 
tonna. A festékmaradékok 2,4 tonnát nyom-
tak, 2,3 tonnával dobogós lett a gumiabroncs, 
sütőolajból pedig 1,1 tonna gyűlt össze.

Az osztályvezető felhívta a figyelmet arra, 
hogy a veszélyeshulladék-gyűjtéssel egy 
időben a II. Kerületi Önkormányzat ismét 
meghirdette a „házhoz menő” hulladékgyűj-
tést. Ezt a szolgáltatást azok kérhették előre 
– megjelölve az elszállításra váró berendezés 
jellegét –, akik koruknál, vagy egészségi ál-

lapotuknál fogva nem tudták a kijelölt gyűj-
tőpontok valamelyikére elvinni a már nem 
használható elektromos készülékeiket vagy 
veszélyes hulladékukat.

A begyűjtésben a Városrendészet munka-
társai segítettek, mintegy nyolcvan címről öt 
teherautóval vittek el hulladékot.

A háztartásokban keletkezett veszélyes 
anyagokat legközelebb az őszi lomtanítás-
kor, az FKF Zrt. szervezésében gyűjtik be, a 
II. Kerületi Önkormányzat pedig novem-
ber 16-án tartja az év utolsó veszélyeshulla-
dék-gyűjtését.

BEJELENTÉS TEHETŐ a parlagfűvel, illetve más allergén gyommal fertőzött telek esetén a 
Központi Ügyfélszolgálaton (1024 Margit u. 2-4.), vagy a (06 1) 346-5553-ös és a 346-5596-os 
számokon, valamint a kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Védekezzünk a parlagfű és az allergén gyomnövények ellen!
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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 9–18. között hétköznapo-
kon 10 és 12 óra között. 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

Haditengerészeti emlékek nyomán
A Honvédelmi Szövetség SZEPTEMBER 22–28. között adriai történelmi és jószolgálati körutazást tesz Trieszt, 
Póla és Fiume városába egykori magyar kereskedelmi és haditengerészeti múltunk emlékeinek megismerésére, 
valamint a magyar nemzeti öntudat és összetartozás erősítése jegyében – bepillantva a jelenlegi horvátországi 
magyarság életébe helyi idegenvezetéssel. Indulás Budapestről. Részletes úti programért, tájékoztatásért a 
presidium@tkoe.hu e-mail-címen vagy a (06 1) 337-7683-as telefonszámon fordulhatnak a szervezőkhöz. 

Barokk hangulatban
A II. Rákóczi Ferenc-emlékév tiszteletére rendez kiállítást a II. kerületi Idősügyi Tanács programjaként az 
Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotéka termében. A kiállítás felidézi 
a barokk kor hangulatát zenével, tánccal, korabeli ruhákkal, a Rákóczi-szabadságharc hősei előtti tisz-
telgésként megtekinthetők az ÉNO munkatársai és a Művészetterápiás csoport alkotásai. A megnyitó 
SZEPTEMBER 6-án 10 órakor lesz. Megtekinthető: SZEPTEMBER 6–11-ig naponta 10–18 óra 
között. A belépés díjtalan, a rendezvény védnöke Láng Zsolt polgármester (1028 Templom u. 2–10.).

nyáron is gazdag programok 
a klubban

A Budai Főnix Kulturális Egyesület idén nyáron is 
tartalmas programokkal várja az érdeklődőket. 
AUGUSZTUS 14-15.: kétnapos autóbuszos kirán-
dulás a KKSI bizottság támogatásával: Nedec 
vára, dunajeci tutajozás, Lomnici-csúcs-hódítás, 
Késmárkon és Poprádon városnézés. AUGUSZTUS 
22.: klubdélután, erdélyi kirándulás megbeszélése, 
jelentkezés, előleg-befizetés, utána Burgenland 
élményei képeken és videón. AUGUSZTUS 31.: 
kétbodonyi kirándulás, szilvalekvárfőzés, szil-
vásgombócevő verseny, folklórfesztivál. Utazás 
autóbusszal. SZEPTEMBER 3–6.: Erdély: a Szi-
get-hegység fenséges természeti tájai, magyar 
kulturális emlékei. Autóbuszos kirándulás a II. Ke-
rületi Önkormányzat támogatásával. SZEPTEMBER 
10.: A Made in Asia című kiállítás megtekintése a 
Hopp Ferenc Múzeumban, vezetéssel. SZEPTEM-
BER 12.: III. negyedéves névnaposok köszöntése, 
Aggtelek–Miskolctapolca kirándulás megbeszé-
lése. SZEPTEMBER 17.: klubdélután a szabadban, 
szalonnasütés, a nyár legszebb pillanatainak fel-
idézése. 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).
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I. JELENTEKEZEM AZ INTERNET KORTALANUL TANFOLYAMRA

II. JELENTEKEZEM AZ OKOSAN AZ OKOSESZKÖZÖKRŐL TANFOLYAMRA

NÉV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SZÜLETÉSI ÉV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LAKCÍM (irányítószám, emelet és ajtó száma is): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉRTESÍTÉSI CÍM (amennyiben eltér a lakcímtől): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VEZETÉKES TELEFON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MOBILTELEFON:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-MAIL-CÍM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A JELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltsék ki! EZEN A NYOMTATVÁNYON CSAK AZ ÖNKORMÁNYZATI, INGYE-

NES TANFOLYAMOKRA JELENTKEZHETNEK. A KÉT TANFOLYAMRA KÜLÖN-KÜLÖN, ILLETVE EGYSZERRE IS LE-

HET JELENTKEZNI.

JELENTKEZÉSI LAP az InTERnET KORTaLanuL,
vagy aZ OKOSan aZ OKOSESZKÖZÖKRŐL TanFOLyamRa

A jelentkezés dátuma:

2019. . .

Internet
és OKOSAN AZ OKOSESZKöZöKRőL tanfolyamok

kortalanul





A II. Kerületi Önkormányzat idén is meghirdeti az Internet kortalanul, 

illetve az Okosan az okoseszközökről elnevezésű ingyenes képzé-

sét az idősebb korosztályba tartozó kerületi lakosok számára. Mindkét 

tanfolyam a 2019. szeptember 16-i héten indul és december elejéig tart. 

Az Internet kortalanul összesen 12, az Okosan az okoseszközök-

ről pedig 6 alkalmas. Jelentkezési határidő mindkét tanfolyam 

esetében: 2019. szeptember 6., 12 óra. Jelentkezni kizárólag írás-

ban lehet az alábbi módokon. 1. A lenti jelentkezési lap kivágásával és 

olvasható kitöltésével, majd postára adásával (Budapest Főváros II. Ke-

rületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinet – Kun Katalin részére, 

Budapest 23. Pf. 21., 1277. Jelige: Internet Kortalanul, vagy Okosan 

az okoseszközökről). 2.  Személyesen a jelentkezési lap leadásával a 

Polgármesteri Hivatal portáján (1024 Mechwart liget 1.). 3. Űrlap formá-

jában – a jelentkezési lap kitölthető a www.masodikkerulet.hu honlap-

címen. 4. Az internet@masodikkerulet.hu e-mail-címen. Minden esetben 

valamely telefonszám megadása kötelező.

A JELENTKEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN bővebb tájékoztatást Kun Katalintól kérhetnek a (06 1) 346-5479-es telefonszámon 

munkaidőben vagy az internet@masodikkerulet.hu e-mail-címen. Az önkormányzat munkatársa a tanfolyamok indulása 

előtt minden jelentkezővel felveszi a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken. A jelentkezési határidők lejárta után nincs 

mód regisztrálni a tanfolyamokra a jelentkezőket!
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Mind szeretnénk jól csinálni, mégis oly sok a 
csalódás, a fájdalom, sok a válással végződő, 
leány- és legénybúcsús viccnek alapot adó, 
szomorú realitás. Hogyan lehet „elég jól”, 
tökéletlenül, de egymást és magunkat építő 
módon hozzáállni a legbensőségesebb kap-
csolatunkhoz? Sokan keressük a választ erre 
a kérdésre.

Pszichológusokként és párterapeutákként 
nem gondoljuk, hogy létezne tuti recept a 
házasságra. Inkább útravaló szemléletmódot 
szeretnénk gondosan elrejteni esküvői ta-
risznyáinkba, olyat, amelyik később is gyü-
mölcsözővé válhat – akár most házasodunk, 
akár rég házasok vagyunk, akár a közelében 
sem vagyunk a kérdésnek.

Ennek az útravaló szemléletmódnak a 
középpontja ez az egyszerű gondolat: a kap-
csolat önálló személy. Vagyok én és vagy te, 
és együtt vagyunk mi. Nagyon sokan meg 
tudjuk fogalmazni, milyenek vagyunk, elég 
sokan tudunk beszélni arról is, milyen a 
társunk. Ugyanakkor viszonylag kevesen 
látunk rá arra, hogy milyen maga a kap-
csolatunk – hogyan működik, mi az, ami-
vel építjük, s mi az, amivel romboljuk. A 
mentálhigiéné szó talán sokunknak isme-
rős: összefoglaló neve mindannak, ami sa-
ját lelki egészségünk megőrzését segíti elő. 
A kapcsolathigiéné fogalmát ehhez tudjuk 
kapcsolni: mindazt jelenti, ami a köztünk 
levő kapcsolat, házasság egészségét segíti, 
őrzi vagy újra felépíti. Azzal, hogy megháza-
sodunk vagy lesz egy komoly kapcsolatunk, 
nem áll meg a történet, sőt, itt kezdődik iga-
zából: nem mindegy, hogy milyenné válik ez 
a kapcsolat. A mai fogyasztói, posztmodern 
társadalomban az énközpontúság és az ön-
megvalósítás meglehetősen alapvető érték. 
Sokszor gondoljuk úgy, hogy ezek nem telje-
sedhetnek be az életünkben, ha komoly pár-
kapcsolatban élünk, hiszen kevesebb idő jut 
saját céljaink elérésére, s nem csak nekünk 

Két igen – útravaló az esküvői tarisznyákba,
avagy a kapcsolathigiéné fontossága

Virágzik az esküvőszezon, bennünk pedig 
sokféle érzelem keringhet ezzel kapcsolat-
ban. Lehet, hogy izgatottak és boldogok 
vagyunk, de lehet, hogy inkább idegesség és 
keserűség gyűlik fel bennünk, hogy ismerő-
seink sorra házasodnak, míg nekünk ez még 
a láthatáron sincs, vagy épp a saját házassá-
gunkat érezzük tehernek a vállunkon. Félhe-
tünk attól, mikor pukkan ki a rózsaszín lufi 
– de az is lehet, hogy az egész téma teljesen 
hidegen hagy. Bármilyen érzelem mozgolódik 
is bennünk, mindannyian vágyunk arra, hogy 
legyen egy olyan társunk, akivel egymás mel-
lett kölcsönösen kiteljesedhetünk, aki mellett 
elfogadva érezzük magunkat, s akit mi is 
szabadon szerethetünk. A Kétigen Alapítvány 
szakemberei hívják fel a figyelmet arra, hogy 
sokat tehetünk a jó házasságért.
 

van beleszólásunk abba, mit kezdünk a sa-
ját életünkkel, időbeosztásunkkal. Ha ma-
gunkba nézünk, talán mi is elhisszük ezt az 
„igazságot”. Ha azonban elfogadjuk azt, hogy 
a párkapcsolatunk, házasságunk nemhogy 
elvesz, de sokkal inkább hozzátesz ahhoz, 
akik vagyunk, egészen más szemszögből lát-
hatjuk ezt a kérdést. Beláthatjuk, hogy egy 
nagyjából egészséges, egymást és magun-
kat is építő kapcsolat sokkal erősebben já-
rul hozzá az önmegvalósításunkhoz, mint a 
kapcsolat hiánya, s az ebből fakadó esetleges 
többlet idő és energia. Ha képesek vagyunk 
őrizni a kapcsolatunk egészségét, az mind-
kettőnk kiegyensúlyozottságához és boldog-
ságához hozzájárul.

Ha fontos számunkra a kapcsolatunk, ak-
kor megpróbáljuk őrizni a tisztaságát: észre-
vesszük, ha egy-egy porszem keveredik bele 
(megoldatlan konfliktus, tisztázatlan félre-
értés stb.), s ezeket megpróbáljuk mielőbb 
rendezni, miközben figyelünk a saját és egy-
más érzéseire, s így ketten dolgozunk a közös 
sikerünkön és boldogságunkon. Sokak szá-
mára lehangoló lehet újra meg újra ráébred-
ni arra, hogy egy egészséges kapcsolat idő- és 
energiabefektetést igényel. Érdemes azon-
ban ránéznünk a mérleg másik oldalára is: 
mekkora erő és szabadság vár, ha őszinte és 
biztonságot adó kapcsolatot alapozunk meg.

Virágzik az esküvőszezon. A nagy nap körüli 
rengeteg logisztikai teendő mellett érdemes 
az egész ceremónia lényegére is fókuszálni: 
a kapcsolatba fektetni, azt még erősebben 
megalapozni. Minél mélyebb egy ház alapja, 
annál nehezebben dől össze egy-egy későbbi 
(várt vagy váratlan) viharnál, s annál nagyobb 
biztonságban érezhetik magukat benne a la-

kók. Lehet, hogy úgy olvassuk ezt a cikket, 
hogy bár komoly párkapcsolatban élünk, 
nem tervezünk esküvőt, vagy éppen már egy 
ideje házasok vagyunk: ezekben a helyzetek-
ben is érdemes úgy döntenünk, hogy a kap-
csolatunkba fektetünk és közösen építjük 
tovább a biztonságunkat, hisz ez időtálló és 
esküvőtől független.

Az elkötelezett párkapcsolatok mélyebb 
megalapozására jött létre a Kétigen-program 
kifejezetten azzal a céllal, hogy elősegítse a 
kapcsolat egészségét. A program keretén be-
lül hét alkalmon vehetnek részt a kapcsolatu-
kért tenni akaró, a kapcsolathigiénét fontos-
nak tartó párok. Ennek során az elkötelezett 
párkapcsolatok legfontosabb alappilléreit 
járják körül (család, ahonnan jövünk; sze-
mélyiség; kommunikáció; konfliktuskezelés; 
intimitás; pénzkezelés; célok). Az alkalmak 
egy-egy rövid, a hétköznapi életben hasz-
nosítható előadásból, s utána mentor házas-
párok által vezetett, kiscsoportokban feldol-
gozott konkrét páros gyakorlatokból állnak. 
A program elvégzése kifejezetten hasznos le-
het házasságkötés előtt álló pároknak, hisz az 
esküvőszervezés teendői mellett felüdülést, s 
együtt töltött minőségi időt is jelenthet, va-
lamint hasznos lehet az esküvőt nem tervező, 
de komoly párkapcsolatban élők számára is, 
hogy még inkább megismerhessék egymást 
és magukat, közös működésüket. Végül, de 
egyáltalán nem utolsósorban a már néhány 
éve házasoknak is ajánljuk, hiszen ők a már 
meglévő tapasztalataik mellé új felismerése-
ket és gyakorlatokat építhetnek be a hétköz-
napjaikba.

További részletek a 19. oldalon, jelentkezés és 
információk a www.ketigen.com oldalon.
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A BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB a 2019/2020-as tanévben is várja régi 
és új növendékeit, táncosait. Beiratkozás régi tagoknak és regisztráció próba-
órára új jelentkezőknek AUGUSZTUS 26–30-ig (hétfőtől péntekig) 14–18 
óráig, SZEPTEMBER 2-án, hétfőn 14–19 óráig. Felvilágosítás: 1027 Kapás u. 
55., telefon: (06 1) 201-7992, e-mail: budaitancklub@marczi.hu, honlap: www.
budai-tancklub.hu.

II. PESTHIDEGKÚTI KERÍTÉS-TÁRLAT. AUGUSZTUS 31-én, szombaton 
10–18 óra között izgalmas programra vár minden érdeklődőt a Budai Képzőmű-
vész Egyesület. A II. Pesthidegkúti Kerítés-tárlat helyszíne a Gazda utcában lesz, 
a Széphalom bevásárlóközponttal szemben. A látogatók festőkkel, grafikusokkal, 
keramikusokkal, fotósokkal találkozhatnak és beszélgethetnek munka közben. 
A kiállított és a helyszínen készült alkotások megvásárolhatók.

NYÁRI TÚRÁK A KÉT KERÜLETI TÚRAKLUB SZERVEZÉSÉBEN.
• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: buszos utak: minden pénteken 16–18 
óra között lehet befizetni a buszos utakra az Arany János utcai Burger Kingben. 
Legközelebb: AUGUSZTUS 31-én: Szlovákia. Appony, Bajmóc, Körmöcbánya. 
Gyalogtúrák: AUGUSZTUS 17.: Mátra. Sástó, Lajosháza kisvasút, Gyöngyös, 
Mátra Múzeum. Találkozó: 8 óra, Stadion, Volán-pénztárak. AUGUSZTUS 21.: 
Medves. Somoskő, Szilváskő, Rónabánya. Találkozó: 7.15, Stadion, Volán-pénztárak. 
AUGUSZTUS 24.: Mátra. Mátraszentimre, Szalajkaház kisvasút, Gyöngyös. 
Találkozó: 8 óra, Stadion, Volán-pénztárak. AUGUSZTUS 28.: Letkés, Szalka, 
taxival a Burda-hegyre, gyalog kb. 8 km Garamkövesdre, taxival Párkányba. Költség: 
8 euró. Találkozó 7.45, Nyugati pu., pénztárak. További információ: (06 1) 316-
3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: AUGUSZTUS 25.: Gombatúra a 
Budai-hegységben. Aquincum, mocsáros tanösvény, gázgyári platánsor, Hajó-
gyári-sziget. Találkozó 9 órakor a HÉV Aquincum megállójában. Túravezető Czirbik 
Sándor: (06 30) 570-9904. SZEPTEMBER 1. Gerecse hegység. Agostyáni Ar-
borétum, Tatabánya végállomás. Találkozó 7 órakor a Keleti pu. jegypénztáránál. 
Túravezető Hegedűs Antalné Magdi: (06 70) 350-4024.

Párkapcsolat-gazdagító mûhely
a Kétigen Alapítvány szervezésében

Ha gondolkodtatok már hasonló kérdéseken, 
itt a helyetek!

Készüljetek együtt 
a harmonikus közös életre!

Mi a nyitja a boldog és harmonikus párkapcsolatnak? Hogyan ért-
sük meg egymást egy életen át? Hogyan tudunk otthonról hozott 
„téglákból” „családi fészket” építeni? Mi segíthet minket abban, 
hogy közösen tudjunk megbirkózni az élet adta akadályokkal?

Ebben segít a Kétigen Alapítvány szervezésében, a II. Kerü-
leti Önkormányzat által támogatott képzéssorozat.

Mire számíthatsz?
• Barátságos, vidám légkör
•  A harmonikus párkapcsolat működése szempontjá-

ból fontos hét téma megismerése a témákban jártas 
előadók segítségével

•  Izgalmas, a párkapcsolatot gazdagító beszélgetések, 
közös gondolkodás

•  Hozzátok hasonló párok megismerése, egymás segítése

Az alkalmak idôpontjai:
•  „A” képzés kéthetente keddenként 19.00–21.30-ig 

tart: 2019. szeptember 17., október 1., 15., 29., no-
vember 12., 26., december 10.

•  „B” képzés hetente szerdánként 19.00–21.30-ig tart: 2019. 
október 30., november 6., 13., 20., 27., december 4., 11.

Helyszín:
a II. Kerületi Önkormányzat házasságkötő terme (1024 
Mechwart liget 1.)

A képzés díja:
•  45 000 Ft/pár/7 alkalom (két részletben fizetendő)
•  II. kerületi lakosoknak a képzés elvégzése után 75% 

pénzvisszatérítés!

Jelentkezés és további információk: 
Kétigen Alapítvány, www.ketigen.com.

A II. Kerületi Önkormányzat

75%-os támogatásával

A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. 
kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják 
be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, leg-
közelebb: augusztus 31-én éjfél. Az adott hónapban beküldött 
felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő 
Budai Polgárban. Az év lezárultával az I. helyezett 50 ezer, a 
II. 30 ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű díjazásban része-
sül. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@
gmail.com e-mail-címre.
(Bármely kép beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a szerkesztőség megjelentethesse a 
Budai Polgár újságban, annak honlapján, valamint a II. Kerületi Önkormányzat honlapján és 
Facebook-oldalán, kiadványaiban, a szerző nevének feltüntetésével.)

a hónap FOTóJa JÚLIuS
Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

A júliusi hónap fotója: Hadnagy A. Zsolt – A II. kerület a Margit híd felől
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Augusztus utolsó hétvégéjét érde-

mes lesz idén is Pesthidegkúton, a 

Klebelsberg Kultúrkúriában tölteni. 

Számos szórakoztató és szín-

vonalas kulturális program várja 

az érdeklődőket a rendezvényen, 

amelynek házigazdája Láng Zsolt 

polgármester, fővédnöke pedig 

Varga Mihály pénzügyminiszter, 

országgyűlési képviselő. A XXI. 

Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál 

mottója – Cum Deo pro Patria et 

Libertate – a kuruc időket idézi, a 

programok Rákóczi udvarától nap-

jainkig vezetik végig a látogatót a 

századokon – a kultúra tükrében.

AUGUSZTUS 30.

 10.00:  Égtájak találkozása – beharangozó 
vigasság 
Micsik Béla – Vajdaság, Bella Péter, Kovács Marcell – 
Felvidék (Hűvösvölgyi végállomás)
 18.00:  Vendégünk Németország: a Knaben-
musik Meersburg (Meersburgi Fiúzenekar) és 
a Pénzügyőr zenekar műsora
 20.00:  „Ne bánkódjék senki köztünk” 
– a Sebő együttes tárogatómuzsikája

 10.00:  Beharangozó vigasság – 
Micsik Béla (Vajdaság), Bella Péter, Kovács 
Marcell (Felvidék), Hűvösvölgyi végállomás
 14.00:  Megnyílik a Mesekert
 15.00:  Az Üveghegyen túl,
avagy a Tengerlépő cipő
– az Álomzug Bábszínház előadása
 16.00:  Rutkai Bori Banda – Űrdön-
gölők – interaktív mesekoncert bábokkal, 
játékkal
 16.30:  Oroszországi Aquarell Stú-
dió kiállítása a Klebelsberg Kastélyban 
(társrendezvény). Megnyitja: dr. Ordasi Zsu-
zsanna művészettörténész, a Károli Gáspár 
Református Egyetem docense. Közreműkö-
dik a Santa Cecilia Vonósnégyes
 17.00:  Murphy törvényei – komédia 
improvizatív elemekkel. Interaktív játék a né-
zőkkel. Előadja: Dvorák Gábor, Patka Heléna

 18.00:  Szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő barack. Zenés mesejáték – a Zen-
tai Magyar Kamaraszínház előadása
 19.00:  Kiállítás-megnyitó – „Meglel-
tem... Ím megtaláltam magamat...” – Képek 
Ady Endre nagyváradi életéből 
 19.30:  Ünnepi fesztiválköszöntő. 
Köszöntőt mond: LÁNG ZSOLT polgármester, 
a fesztivál házigazdája.
Itália színei – a Rieti Santa Cecilia Zene-
iskola fuvolazenekara
Cseh Tamás-emlékgála – Für Anikó, 
Udvaros Dorottya, Kálloy Molnár Péter, Nagy 
Dániel Viktor, Hrutka Róbert és Szegezdi 
Róbert közreműködésével
 21.30:  Csillagok titkai – csillagvizsgáló
 21.30:  Kéméndi Tamás harmonika-
virtuóz koncertje

AUGUSZTUS 29.

 Knabenmusik Meersburg  
 – a Meersburgi Fiúzenekar 

Augusztus 29-én indul a XXI. pest hidegkúti művészeti Fesztivál

Az előadásokra a helyfoglalás érke-

zési sorrendben történik. A belépő-

jegyes előadásra jegyek elővételben 

kaphatók a Klebelsberg Kultúrkúria 

információs pultjánál és az InterTic-

ket országos jegypont hálózatában 

valamint a jegy.hu oldalon. 

 Jegyvásárlás,  
 helyfoglalás 

A programokról
részletesen a

fesztival.kulturkuria.hu 
oldalon olvashatnak.

 Az Álomzug Bábszínház előadása 

 Fellép a Zentai Magyar 
Kamaraszínház is  Rutkai Bori Banda – Űrdöngölők 
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 10.30:  Jönnek a huszárok! – a Kolompos Együttes mesejátéka
 11.45:  Mese a juhászbojtárról – a Rozsnyói Meseszínház 
előadása
 15.00:  Viadal, avagy a kakas, a császár és a gyémánt 
félkrajcár – a Ládafia Bábszínház előadása
 16.00:  Arany János: Jóka ördöge – a kassai Csavar Szín-
ház előadása
 16.00:  Nagyváradi anziksz – Ady korának építészete – Lud-
mann Mihály előadása
 17.15:  Zöldág divatbemutató
 17.30:  Mézga Géza és a Nagy Ho-ho-ho horgász, 
avagy ismerkedés a rézfúvós hangszerekkel – a Daniel Speer Brass 
interaktív koncertje
 18.30:  Ezüstbojtár – zenés játék
 19.30:  a Római Santa Cecilia Konzervatórium rieti ta-
gozata végzett növendékeinek – Elena Tsarenko, Federica Rinaldi, 
Elisabetta Rossi és Stefano Rossi – hangversenye.

AUGUSZTUS 31.

SZEPTEMBER 1.

 7.15:  Fürge Família Futóverseny. Regisztráció: 7.15–7.55, 
4. kapu. Rajt indítása: 8.00, 4. kapu. Táv: 3 km. Eredményhirdetés: 
9.30, Nagyszínpad
 10.30–13.30:  A legügyesebb horgász – horgászverseny 
gyerekeknek, eredményhirdetés: 13.45-kor
 10.30:  Fazekas Mihály – a Zentai Magyar Kamaraszínház 
előadása
 12.00:  A furfangos csodadoktorok – a Maszk Bábszínház 
előadása. Vidám történetek a kuruc-labanc korból
 14.00:  Cimbória – interaktív zenés utazás a Cimbora Együttessel
 14.45:  Móra Ferenc: Tulipános láda – a Leányfalui Sze-
kérszínház előadása
 15.30:  Habók János bűvészműsora
 15.30:  Kurucvilág – a Tabulatura Zenekar és Tánckar műsora
 16.00:  Solymászbemutató
 16.30:  Écsi Gyöngyi: Az elveszett bárány – Árgyélus 
Színház
 17.00:  Ötórai tea – gyógytea-bemutató, -kóstoló
 17.30:  Betyárok innen-onnan – Bab Társulat
 18.15:  Toborzó – Vándormuzsikus zenés látványbemutatója 
huszárokkal, gólyalábasokkal
 20.00:  Agatha Christie... és már senki sem! – avagy 
Tíz kicsi néger (a Kecskeméti Katona József Színház előadása). 
Jegyár: 3500 Ft 
 22.30:  A nap zárása zenével – színpadon az ECHO II. 
zenekar

 Cimbora Együttes 

 Ezüstbojtár 

a XXI. pest hidegkúti művészeti Fesztivál

 Agatha Christie... 
és már senki sem! 
– avagy Tíz kicsi 

néger 



22. OLDAL AJÁNLó BUDAI POLGÁR

Budai értékek, budai polgárok címmel nyílik 
fotókiállítás a Vízivárosi Galériában SZEP-
TEMBER 3-án. A  lapunk archívumából 
válogató tárlat, amelyet Láng Zsolt polgár-
mester nyit majd meg, szeptember 17-ig 
lesz látható a II. Kerületi Önkormányzat 
kiállítóterében.

A Budai Polgár szerkesztősége mindig is 
fontos feladatának tekintette, hogy a kerü-
letet irányító önkormányzat hírei, testüle-

ti üléseinek döntései, a lakosságot érintő 
tudnivalók mellett színes és olvasmányos 
cikkekkel gazdagítsa a lapot. Ennek a tö-
rekvésnek a tükrében alakultak ki az újság 
rovatai, mások mellett az olvasók körében 
igen népszerű Kedves szomszéd, amelyben 
a kerületünkben élő híres emberek, művé-
szek, tudósok vallanak életükről és pályá-
jukról. A rovat főszereplőinek portréiból 
2009-ben nyílt kiállítás a Marczibányi Téri 

Művelődési Központban, majd 2013-ban a 
Vízivárosi Galéria is bemutatta a kibővített 
gyűjteményt.

A mostani kiállítás – az első válogatáshoz 
hasonlóan – szintén „kedves szomszédain-
kat” mutatja be, azokat a kerületünkben 
élő kivételes embereket, akikkel az elmúlt 
években találkozhattak olvasóink a Budai 
Polgár hasábjain (1027 Kapás utca 55. www.
vizivarosigaleria.hu).

Budai értékek, budai polgárok

Üdvözlet Késmárknak és Késmárkról
A II. kerületi székhelyű Dr. Genersich Antal 
Alapítvány (GAA), amelynek létrehozói, 
önkénteseinek és a kuratórium tagjainak 
jelentős része szintén kerületünk lakói, 
több ízben szervezett jószolgálati utakat 
Felvidékre, amelyekről már beszámoltunk a 
Budai Polgár hasábjain.
 
Az alapítvány névadója szepesszomba-
ti dr.  Genersich Antal orvosprofesszor, aki 
előbb a kolozsvári, majd a budapesti egyetem 
rektora is volt. A II. Kerületi Önkormányzat 
évek óta támogatja a GA Alapítványt, hogy 
lehetőséget biztosítson a jószolgálati utak le-
bonyolítására, és az ottani magyar iskolák di-
ákjainak oktatására.

Az alapítvány tizenöt fős delegációja idén jú-
niusban ismét Szlovákiában járt; Késmárkra, 
Lőcsére és a Tátrába látogattak el. Az útra a II. 
Kerületi Szlovák Önkormányzat üdvözletét vit-
ték magukkal, amelyet a késmárki polgármes-
teri titkárság munkatársa, Mgr. Lucia Kreda-
tusova köszönt meg és viszonzott. A  delegáció 
részt vett a város fennállásának 750. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepségen is.

A szlovákiai út során a résztvevők számos 
programot bonyolítottak le, többek között 
felavatták Alexander Matild zongoratanár-
nő, zeneművész, valamint dr. Hazslinsz-
ky Frigyes Ágost botanikus emléktábláját. 
Hazslinszky akadémikus munkásságát kon-
ferencia keretében is bemutatták, amelyen 
előadást tartott Szurdoki Erzsébet és Pifkó 
Dániel, a Magyar Természettudományi Mú-
zeum botanikusai, valamint Takács Attila, a 
Debreceni Egyetem oktatója. Lőcsén és Kés-

márkon két-két ottani, szlovák középiskolai 
diáknak adományoztak Genersich-díjakat, 
mindkét helyen a Városháza dísztermében, a 
polgármester részvételével.

Az utazás nagy eredményeként értékelték, 
hogy a II. kerületben élő mérnök-presbiter, 
Avar Gábor a látogatás során eredményes-
nek tűnő tárgyalásokat folytatott a helyi né-
met kisebbség vezetőjével, Vojtech Wagner-
rel és Erika Cintulovával, a Thököly-várban 
működő múzeum vezetőjével a Cipszerek és 
a reformáció című kiállítás bemutatásáról, 
amely látható volt már Magyarországon, az 
Országos Széchényi Könyvtárban, illetve a 
budapesti Németajkú Református Egyház-
községben is. 

Dr. Tankó Attila urológus főorvos, az ala-
pítvány titkára, valamint Käfer Dóra és Szalai 
Luca, a Semmelweis Egyetem V. éves, Gener-
sich-díjjal kitüntetett orvostanhallgatóinak 
beszámolói alapján lejegyezte: 

Péter zsuzsanna

Szlovákok a II. kerületben
– A II. Kerületi Szlovák Önkormányzat 
legfontosabb célja – a kerületben élő 
szlovák ajkú lakosok törvény adta jogai-
nak és érdekeinek képviselete mellett 
– a szlovák identitás erősítése, az anya-
nyelv és kultúra ápolása – nyilatkozta 
lapunk megkeresésére Szvitil Gyuláné 
elnök. – Kiemelt feladatunknak tartjuk 
a magyarországi szlovákok hagyomá-
nyainak, kultúrájának, gasztronómiá-
jának megismertetését a helyi magyar, 
illetve a más nemzetiségekhez tartozó 
lakosokkal is – ha van rá lehetőség, 
akkor Magyarországon és külföldön, 
így Szlovákiában is. Tekintettel a ke-
rületünkben élő szlovák ajkú lakosok 
származási helyeire, Szlovákia terüle-
tén elsősorban azokkal a városokkal, 
falvakkal tartunk kapcsolatot, ahol 
az onnan áttelepültek leszármazottai 
élnek. De jó viszonyt ápolunk több, 
Eperjes megyében található várossal 
és községgel is. Ha II. kerületi lakosok, 
vagy a kerületben működő szervezetek 
megkeresnek minket, szívesen segítünk 
a kapcsolatok felvételében, szélesíté-
sében, ápolásában, hiszen számunka 
is nagyon fontos a jó együttműködés 
országaink és lakosaik között. Örömmel 
vettünk tudomásul, hogy ebben a szel-
lemben működik a Genersich alapítvány, 
amelynek a jövőben is örömmel leszünk 
a segítségére.

Megnyitó
szeptember 3-án, 18 órakor

a Vízivárosi Galériában
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A szervezők az előző évekhez ha-

sonlóan várják azon egyesületek, 

csapatok, klubok és csoportok je-

lentkezését, amelyek idén is szívesen 

részt vennének a rendezvényen, és 

akár egy-egy rövid színpadi ízelítő, 

akár egyéb megjelenés keretében 

bemutatnák tevékenységüket az ér-

deklődőknek. A 6. Hidegkúti Sport-

parádét SZEPTEMBER 14-én 10 és 18 

óra között rendezik meg, a szoká-

sokhoz híven a sportközpontban és 

a mellette található közösségi téren.

Idén a program ismét kibővül – 

a hagyományos amatőr focikupa 

mellett – a fotópályázattal, illetve 

a tavaly indított sorozatot folytatva 

támogatják a 3. Hidegkúti Amatőr 

Pétanque Bajnokság megszervezé-

sét és lebonyolítását is. A II. kerületi 

Egészségügyi Szolgálat ismét felkérte 

az egyesületet, hogy a rendezvényen 

adjanak teret a szakszolgálat orvosai-

nak és munkatársainak szervezésében 

az ingyenes lakossági szűrőprogram-

nak, ezért a rendezvényen idén újra 

megnyílik az Egészségsétány, ahol 

az érdeklődők közel tíz különböző 

szűrővizsgálaton vehetnek részt.
A 6. Hidegkúti Sportparádéhoz 

kapcsolódó amatőr fotópályázat címe 

Nyár, mozgás, Hidegkút!, amelyre a 

képeket a következő e-mail-címre 

várják: foto@csaladiiranytu.hu.
Beküldési határidő: AUGUSZTUS 

31. éjfél.
A rendezvénnyel kapcsolatos 

további információk az egyesület 

honlapján és Facebook-oldalán ta-

lálhatók.

A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület és a Pokorny József Sport- és 

Szabadidőközpont idén szeptemberben is megrendezi Pesthidegkút ha-

gyományos sportágválasztó rendezvényét, a Hidegkúti Sportparádét. 

A sport, a testmozgás és egészségmegőrzés jegyében szerveződő prog-

ram alkalmat nyújt a családoknak, hogy megismerjék a Pesthidegkúton, 

illetve annak vonzáskörzetében elérhető sportolási lehetőségeket.

A Don Bosco nővérek szervezésében június 
24-től két héten át tartott a Nyári Oratórium 
napközis tábor a magyar kormány támogatá-
sával, ahol 205 gyerek tölthette szünidejét. 
A tábor helyszíne elsődlegesen a pesthideg-
kúti plébánia udvara, a Don Bosco nővérek 
Oratóriuma és a Don Bosco Ház volt. A  kö-
zösség az első hét folyamán Visegrádra, a 
második héten pedig a Hármashatár-hegyre, 
a Guckler Károly-kilátóhoz is elkirándult. 
A  harmincfős önkéntes szervezőgárda gim-
nazista és egyetemista fiatalokból állt, akik 
szalézi animátorokként és segítőkként a játé-
kokba bekapcsolódva felügyelték és kísérték 
a részt vevő gyermekeket. 

Az idei tábor mottója: „Ez a legszebb utazás, 
hisz oly csodás a cél!” volt. Mint Gamon Ewa 
nővér, a tábor vezetője elmondta, a Herkules 
című rajzfilm segítségével és Don Bosco pél-
dáját követve igyekeztek a gyermekek szívé-
be vésni, hogy nincsenek egyedül a világban. 
Céljuk az volt, hogy segítsenek a fiataloknak 
„jó kereszténynek és becsületes állampolgárnak” 
lenni Don Bosco lelkisége szerint. A  gyere-

A legszebb utazás – nyári tábor Hidegkúton

kek délelőttönként kézműves foglalkozáson 
a kézügyességüket tudták fejleszteni, dél-
utánonként pedig szakkörökön csillogtathat-
ták meg talentumaikat. A két hét fénypontja 
a gála volt, ahol a gyerekek egymásnak és a 
szülőknek mutatták meg szorgos munkájuk 
gyümölcsét. 

Minden résztvevő kedvence a vizes nap 
volt, ahol a nagy forróság ellen vízzel lo-

6. Hidegkúti Sportparádé
2019. SZEPTEMBER 14.

SZOMBAT 10–18 ÓRA

csolták egymást, a legemlékezetesebb pe-
dig a visegrádi kirándulás volt. A nagyobbak 
tárlatvezetésen vehettek rész, míg a kicsik a 
játszótéren „pihenhették ki” a hosszú út fá-
radalmait, majd az egész csoport lovagi tor-
nát nézhetett meg a Salamon-toronyban. 

A Don Bosco nővérek szeptembertől május vé-
géig szombatonként 15.30-tól várnak minden 
gyereket és fiatalt.
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A gyerekek július 17-én a 
Parlament épületéről és a 
Szent Koronáról tudhat-
tak meg érdekességeket, és 
a Budai Várba látogattak, 
ahol a látnivalók mellett a 
magyar történelem egy-egy 
szeletét is megismerhették. 
A  szervező Magyar Páneu-
rópa Unió elnöke, Aba Béla 
lapunknak elmondta, hogy 
Erdélyből Kézdivásárhely 
környéki településekről 51-
en, Kárpátaljáról – Beregszász 
és Munkács melletti falvakból 
– 22-en érkeztek. 

– Igyekeztünk olyan gyerekeket elhozni, 
akiknek másképpen nem sok esélyük lett vol-
na ellátogatni hozzánk. Az utazás sok jó em-
ber összefogásával valósult meg. A budapesti 
programnak két fő támogatója van, amiért a 
Magyar Páneurópa Unió nagyon hálás: Grezsa 
István miniszteri biztos segítségével az uta-
zást, Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere 
segítségével az étkezést biztosítottuk a gye-
rekeknek. A kétnapos budapesti városnézést 
követően hét napot a Balatonnál töltöttek a fi-
atalok. Igyekeztünk sok olyan programot ösz-

Van közös hazánk

Erdély és Kárpátalja kistelepüléseiről már hetedik alkalommal érkeztek táborozók a Magyar 
Páneurópa Unió szervezésében július 16-án. Idén 73-an töltöttek két napot Budapesten, egy 
hetet pedig a Balaton mellett, Révfülöpön. A gyerekek utazása összefogással valósult meg, 
budapesti tartózkodásuk két fő támogatója Grezsa István miniszteri biztos és Láng Zsolt, a 
II. kerület polgármestere volt. 
 

szeállítani nekik, ami kulturá-
lis és történelmi szempontból 
is erősíti az önbecsülésüket. 
Üdvrivalgásban törtek ki, ami-
kor Budapest felé közeledve 
meglátták a város fényeit. Nagy 
élmény volt nekik. A  fővárosi 
programban szerepelt a Parla-
ment, a Szent Korona, a Hősök 
tere és a Budai vár megtekinté-
se, itt két elnökségi tagunk vá-
zolta fel a történelmi hátteret, 
de körbevittük őket busszal is, 
hogy még többet lássanak a vá-
rosból. A  Tropicariumot sem 

hagytuk ki, nagyon tetszett nekik. A balatoni 
hét alatt a fürdés mellett történelmi helyeket 
is meglátogattak: Tapolcát, Tihanyt, Sziglige-
tet és Nagyvázsonyt.

A Páneurópa Unió elkötelezettje az EU-nak, 
de mi a nemzetek Európájában gondolko-
dunk. Az  EU eddigi vezetése elhanyagolta a 
kisebbségekkel való törődést, ezért próbá-
lunk törődni a határon túli magyarokkal és 
tartani bennük a lelket. A  gyerekek egyszer 
felnőnek, és mi azt szeretnénk, ha éreznék, 
van egy közös hazánk – tette hozzá Aba Béla.

zsoLdos sziLvia

SZELES PETRONELLA (14), Csetfalva: 
– Még sosem 
voltam a Bala-
tonon, nagyon 
várom. A  Par-
lamentben már 
jártam pár éve, 
a Várba délután 
megyünk. Na-
gyon szeretem 
a történelmi 
helyeket, azt, 

hogy bepillanthatunk a kulisszatitkokba. 
A Parlamentnek nagyon szép a díszítése, 
sok érdekességet tudtunk meg róla.

TÓTH VERONI-
KA (13), Cset-
falva: – A fa-
lunk nagyjából 
hétszáz lakosú 
település, ma-
gyar iskola és 
magyar óvoda 
van, ukránul 
nem nagyon 
tud senki. Ma-
gyarországon már jártam, de Révfülöpön 
még nem. A Parlament nagyon gyönyö-
rűséges, érdekes volt arról hallani, hogy 
a II. világháború idején hogyan menekí-
tették meg az üvegeket, illetve hogy csak 
gyűrűnyi arany kellett a sok aranyozáshoz.

S I P O S - V Í Z -
AKNAI KATA-
LIN (9), Kibéd: 
– Révfülöpön 
még nem, Ma-
gyarországon 
már  vol tam, 
mert  Gödön 
laknak az uno-
katestvéremék. 
A Tropicarium-

ban nagyon tetszett, hogy az alagútban 
körülöttünk úsztak a halak, és nagyon 
szép volt az arany lépcsőház a Parlament-
ben. Két katona őrizte a koronát. Azt 
mesélték, hogy a mai napig nem tudják, 
baleset miatt ferde-e a kereszt rajta, vagy 
így készült.

Aba Béla, a szervező Magyar 
Páneurópa Unió elnöke
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Az ünnepélyes szentmisét követően elsőként 
Dézsi Jánosné, a Német Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, majd Varga Mihály 
pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő 
emlékezett a svábok Hidegkútra érkezésére. 
– Akik 308 éve idejöttek, bátrak voltak, bi-
zakodóak és volt hitük. A török kiűzése után 
indultak Németországból a Magyar Királyság 
felé egy olyan korban, amikor nem voltak sem 

Német nemzetiségi napot tartottak Hidegkúton
A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány július 6-án szombaton hagyományos sváb 
bálba várta az érdeklődőket, 7-én vasárnap pedig a II. kerületi Német Önkormányzat tartott 
német nemzetiségi napot a németek letelepedésének 308., az egyházközség fennállásának 
283. évfordulóján. Ebből az alkalomból az érdeklődők szentmisén vehettek részt az ófalui 
templomban, majd megemlékezésen az összefogásból megvalósult emlékműnél. A hagyo-
mányőrző nap délután a Klebelsberg Kultúrkúriában folytatódott.

híradások, sem közösségi média. És hittek is, 
mert már a második generációjuk templomot, 
plébániát hozott létre. Ezek a svábok magyar-
nak is érezték magukat, elfogadták ezt a hazát 
és sok olyat adtak neki – szorgalom, munka-
szeretet, elhivatottság, idősek tisztelete, hit –, 
ami az életnek értelmet ad.

– 1526-ban minden a török pusztítás ál-
dozata lett, így Hidegkút is. Az elnéptelene-

dett területekre az I. Lipót szolgálatában álló 
Johann Ignaz Kurz, Hidegkút első földesura 
kezdte meg a rendszeres betelepítéseket a Fe-
kete-erdő és a Rajna vidékéről az 1700-as évek 
elején – mondta Csabai Péter, a Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat elöljárója. – Az ér-
kezetteket az évszázadok alatt, függetlenül 
attól, melyik tartományból jöttek, Magyar-
országon sváboknak nevezték. Így Európá-
ban új kultúra alakult ki, a dunai svábok kul-
túrája. Bár nem a legszegényebbek indultak 
el, kevés dolgot tudtak magukkal hozni. Sok 
nehézséggel kellett szembenézniük: a lakha-
tási gondokkal és a klímaváltás miatti beteg-
ségekkel. Mégis új mezőgazdasági eljárásokat 
honosítottak meg, és a XX. századig békésen 
éltek együtt az őshonos lakossággal. A kul-
turális csere gazdagította az itt élők életét is. 
A II. Kerületi Önkormányzat továbbra is segíti 
a német kisebbség megmaradását, kultúrá-
jának, nyelvének őrzését Hidegkúton – zárta 
beszédét Csabai Péter.

A megemlékezéseket követően a Pesthideg-
kút-Ófalui Sarlós Boldogasszony-templom 
kertjében a társadalmi összefogással készült 
emlékműnél a hidegkúti németek letelepe-
désének 308. évfordulója alkalmából koszorút 
helyezett el Varga Mihály miniszter, a II. Ke-
rületi Önkormányzat és a VÖK nevében Csa-
bai Péter, Skublicsné Manninger Alexandra és 
Makra Krisztina, valamint a II. kerületi Német 
Önkormányzat. Az esemény után agapéra vár-
ták a résztvevőket, majd a német nemzetiségi 
nap folytatásaként délután a Kultúrkúriában 
hagyományőrző kórusok és az Ökumenikus 
iskola diákjai léptek fel.

zsé

A felkelések és forradalmak megváltoztatták a rendszert
A volt keleti tömb rendszerei elleni felkelések soroza-
ta 1953-ban Berlinben kezdődött, majd 1956. június 
28-án folytatódott a lengyelországi Poznanban, októ-
ber 23-án pedig Magyarországon gondolták úgy az 
emberek, hogy elég volt az elnyomásból. A Pofosz a 
lengyelországi felkelés ötvenedik évfordulóján 2006-
ban állított emlékkövet a Millenáris Parkban, és idén 
is ott tartotta megemlékezését június 28-án. A felirat 
Wiesław Kuźnicki diáknak állít emléket, aki elsőként 
esett el a poznani felkelésben a szabadságért, mind-
össze 16 évesen.

Történelmi áttekintést Kis Imre, a Pofosz vezetőségi 
tagja tartott. Beszédében elmondta, hogy 1956-ban a 
szocialista táboron belül hasonlóak voltak a problé-
mák: hiánygazdaság volt és az államvédelem bármikor 
lecsaphatott, az emberek félelemben éltek. A poznani 
gépgyárban június 28-án mégis az egész állomány 
döntött úgy, hogy a pártbizottság épületéhez megy 
bérkifizetést kérve. – A hír gyorsan terjedt, több gyár 
dolgozói csatlakoztak menet közben hozzájuk, így 
megbénult a közlekedés, bezártak az iskolák. 11 órára 
már nagy tömeg érkezett a pártbizottsághoz, amely 
nem fogadta a munkásokat, ezért kitört a népharag, 
elfoglalták az épületet, és a politikai elítéltek bör-

tönből való kiengedését követelték. A vértelen akció 
akkor vett drámai fordulatot, amikor sortűz zúdult a 
tömegre. Délután három órára tízezer katona szállta 
meg a várost, kijárási tilalmat rendeltek el, a „rend” 
csak hetek múlva állt helyre, de a felkelés így is vál-
tozásokat hozott Lengyelországban.

A felkelés a hivatalos adatok szerint 74 áldozatot 
követelt és másfél ezren sérültek meg a harcokban. 
A sérülteket bújtatták, mégis elkezdődött a megtorlás. 
Az átállt katonákat azonnal fejbe lőtték, kétszáz főt 
őrizetbe vettek. 

Az esemény minden igyekezet ellenére nagy nyilvá-
nosságot kapott a külföldi sajtóban, mert épp akkor 
zajlott a poznani nemzetközi vásár. A Szabad Európa 
Rádió és az Amerika hangja már órákon belül be-
mondta, hogy Lengyelországban fegyveres felkelés 
van. Az 1953-as berlini munkástüntetés után ez volt 
a második rendszerellenes megmozdulás. Nekünk ez 
azért is fontos, mert a mi forradalmunk ugyanezen 
év októberében a lengyelországi változások melletti 
szimpátiatüntetéssel kezdődött. A tábla talán gondo-
latokat ébreszt a fiatalokban, hiszen akinek emléket 
állít, maga is fiatal volt. Wiesław Kuźnicki 1940-ben 
született és 1956. június 28-án halt meg. A sortűz őt, 

mint zászlóvivőt szíven találta, ő volt az első halott. 
Ezzel az eseménnyel kezdődött a forradalom – zárta 
beszédét Kis Imre. 

Ezt követően a budapesti Lengyel Intézet igazgatója, 
Joanna Urbańska, a II. Kerületi Önkormányzat nevé-
ben Biró Zsolt képviselő, a KKSI bizottság elnöke és a 
Pofosz képviselői helyeztek el koszorút. A résztvevők 
ezt követően megkoszorúzták Romek Strzałkowski 
emléktábláját is a Medve utcában, akit a lengyel 
Mansfeld Péterként szoktak emlegetni. zsz



26. OLDAL HELYTÖRTÉNET BUDAI POLGÁR

Az emlékkő felirata ennyi: Rudolf 
Steinweg autóversenyző emlék-
köve 1888–1935. november 2. Mi 
történhetett itt, milyen autóver-
senyről van szó és ki ez a Rudolf 
Steinweg? Ha fellapozzuk a régi 
lapokat, lassan kibontakozik a 
történet.

A magyar autósport az I. világ-
háború után kezdte bontogat-
ni szárnyait a fővárosban. Bu-
dapesten, pontosabban Budán 
1920 után elsősorban hegyi ver-
senyeket szerveztek: a kihívást 
a szintkülönbség legyőzésén túl 
a sok kanyar jelentette. Az  első 
versenyre a Sváb-hegyen került 
sor 1920 őszén: ebből nőtt ki a le-

Halálos iram a Pasaréti téren – egy emlékkő nyomában
A Pasaréti téren a templom előtti 
kis parkban van egy szép fara-
gott kő: arra emlékeztet, hogy 
a ferences templomot 1934-ben 
szentelték fel. De ha jobban 
megfigyeljük, valójában ez a mű 
egy másik emlékkő tetején áll: 
a reggeli forgalomban araszol-
va talán ezen a hátsó feliraton 
is megakadt már a szemünk. 
Érdemes közel hajolni: egy nem 
mindennapi, szomorúan végződő 
történet nyomára bukkanhatunk.
 

gendás, sok éven át megrendezett 
Sváb-hegyi autóverseny. Az  út-
vonal a Kék Golyó utcától indult, 
majd az Istenhegyi út–Költő út–
Diana út–Karthauzi utcán át ve-
zetett az Agancs úti célig, mintegy 
öt kilométer hosszan.

Az évek alatt európai presztí-
zsűvé vált verseny mintájára több 
budai hegyi úton is elkezdtek ver-
senyeket tartani. A Gugger-hegyi 
versenyt először 1926-ban ren-
dezték meg. Kizárólag úrvezetők 
vehettek részt rajta szériagyárt-

mányokkal, de indíthattak autót 
vezérképviseletek is. Az útvonal 
a mai Kelemen László utca végé-
től indult, célja pedig a Kapy utca 
tetején volt.

A versenyt ezután minden év-
ben megrendezték, majd 1932 
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Látó-hegy, Tarján Antal
és OM sportkocsija

az 1928-as autóversenyen

Rudolf Steinweg emlékkövén a 
ma is látható feliraton kívül egy 
Szent Kristófot ábrázoló bronz-
relief is volt (balra)
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Július 27-én Bolyki Balázs és fiai, Gergő, Levente, Dávid és Máté lép-
tek fel a Templomkerti esték előadásán. A különleges alkalmon egy 
nagyszerű édesapa és négy fia adott lélekemelő gospelkoncertet, ahol 
Bolyki Balázs nemcsak énekelt fiaival, de a hitét és élettapasztalatát is 
megosztotta a nézőkkel, akik olykor együtt énekeltek, sőt, a bátrabbak 
még táncoltak is az előadókkal. Bolyki Balázs és a B4 az öröm, a hála, a 
megbocsátás, a belső béke világába vezették a résztvevőket. 

Legközelebb a Szentegyházi Gyermekfilharmónia kórusa és zene-
kara lép fel AUGUSZTUS 24-én Máriaremetén, ami igazán különle-
ges élménynek ígérkezik, hiszen az 1982-ben Haáz Sándor által ala-
pított együttes koncertjén mintegy száz kórus- és negyven zenekari 
tag lép majd fel székely népviseletben. A gyermekfilharmónia elsőd-
leges feladatának tekinti a nemzeti, főként a székely kultúra ápolását, 
a helyi zenei hagyományok őrzését és közvetítését.

A Templomkerti esték fővédnöke Láng Zsolt II. kerületi polgármes-
ter, háziasszonya: Schmitt Pálné Makray Katalin, házigazdája: Esterházy 
László kanonok, esperes plébános. 

A koncertek ingyenesek, de adományokat elfogadnak a templom 
felújítására. 

Halálos iram a Pasaréti téren – egy emlékkő nyomában

után következett néhány évnyi 
szünet. 1935 őszén azonban újra 
felbúghattak a környéken a mo-
torok. Erre a versenyre érkezett 
Rudolf Steinweg, akiről a korabeli 
lapok alapján annyit tudhatunk, 
hogy egy negyvenhét éves mün-
cheni szállodatulajdonos és eu-
rópai hírű autóversenyző volt. Mi 
több, a tragédiát fokozandó: friss 
házas, aki épp ezért a versenyzés 
befejezését tervezte.

Steinweg november 2-án, va-
sárnap reggel afféle tréningezést 
tartott a pályán csodálatos fehér 
autójával. Az Est korabeli tudó-
sítója szerint „Korán reggel ott volt 
már a Pasaréti úton levő starthely-
nél, másfélliteres Bugatti monopos-
to versenyautójával. Nagy feltűnést 
keltett, amikor először végigszá-
guldott a pályán, mert egy perc 54 
másodperces kitűnő időt ért el már 
az első kísérletre. A  gratulációkra 
Steinweg megjegyezte: – Ez nem ver-
senypálya, hanem akrobatapálya, 
olyan sok a kanyarodója.” 

A baj ezután következett. „Az-
után újra nekiindult. Végigvágtatott 
a kezdő egyenesen” – ez a mai Ke-
lemen László utca – „és 100 kilo-
méteres sebességgel ment bele az első 
kanyarodóba” (más források 120 
kilométeres sebességet írnak). 
Itt azonban végzetes hiba tör-
tént: a kocsi kereke az útpadkára 
futott, az autó repülni kezdett és 
irányíthatatlanná vált. „Az óriási 
sebességgel robogó kocsi felpattant 
a levegőbe és hat métert ugrott a jár-
dára. A közelben állók látták, hogy 
Steinweg fejjel az autó szélvédőjének 
ütődött s arcát egy pillanat alatt vér 
borította el. De még keményen fogta 
a volánt és elfordította, hogy az is-
mét a földre érkező kocsi ne rohanjon 
neki az előtte álló taxi-telefonnak 
és fékezett. A következő pillanatban 
azonban már elveszíthette eszméle-
tét, mert a versenykocsi egyenesen 
nekiszaladt a Csévi út 3-5. számú 
ház kerítésének, közben elütötte és 

a kerítésnek vágta az ott álló Kaló-
czy Jenő 36 éves taxisofőrt. Az autó 
megállt, Steinweg pedig kiesett belő-
le. A kocsi tengelye, kormánykereke 
teljesen összetört, Steinweg mozdu-
latlanul feküdt a kocsi mellett, a 
sofőr pedig hangosan jajveszékelt.”

Mai ésszel elképesztő, hogy 
ilyen sebesség mellett semmiféle 
biztonsági felszerelés – például öv 
– nem volt a kocsiban: nem cso-
da, hogy a százzal száguldó német 
pilóta azonnal meghalt. A szeren-
csétlenül járt taxisnak mindkét 
lába eltört, súlyos belső sérülései 
is voltak, de ő túlélte a katasztró-
fát: a közeli Szent János kórházba 
szállították, ahol azonnal meg is 
műtötték.

Steinweg halála megrázta a 
korabeli autós közvéleményt. 
A következő évben a szerencsét-
lenségre emlékezve a Királyi 
Magyar Automobil Klub emlék-
követ állított fel a Pasaréti téren. 
A terméskövön a régi fényképek 
tanúsága szerint a ma is látható 
feliraton kívül egy Szent Kristó-
fot ábrázoló bronzrelief is volt 
(Lányi Dezső műve). (Egyébként 
a téren, a buszpályaudvar oldalán 
is van egy Szent Kristóf-ábrázolás 
ma is, 1937-ből, Ilyefalvi Lőte Éva 
alkotása.) 

Az 1936 nyarán tartott avatási 
ünnepségen megjelentek a Ma-
gyar Nagydíjra benevezett magyar 
és külföldi versenyzők, az Auto-
mobil Club vezetősége és számos 
más fontos ember. Eljött Steinweg 
fiatal özvegye is, hogy részt vegyen 
elhunyt férje emlékkövének le-
leplezésénél. A bronz dombormű 
a hatvanas években tűnt el a kőről, 
a közterkep.hu úgy tudja, éppen az 
özvegy csempészte ki az országból. 
A megmaradt terméskő pedig ta-
lapzatul szolgált a 2004-ben fel-
állított angyalos, magyarcímeres 
alkotásnak, melyet Szpisják Pál 
szobrászművész készített.

viczián zsóFia

2019. augusztus 24.,
szombat 19 óra

DALOLÓ SZÉKELYEK
A Szentegyházi Gyermekfilmharmónia

Gyermekkórusának és Zenekarának előadása
Karnagy: Haáz Sándor

2019. szeptember 28.,
szombat 19 óra

KI SZÍVÉT OSZTJA SZÉT
A Kormorán együttes koncertje

Állandó program: 18 óra: Szentmise
19 óra: Templomkerti esték előadása

Szeretet, öröm és hála

Delmar Walter Steyr típusú versenyautójával
a verseny hajtűkanyarjában
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A jeles évfordulón ünnepi szentmisével várták 
a híveket a rózsadombi Tövis utcai Kapisztrán 
Szent János-templomban. Az eseményen részt 
vett Láng Zsolt polgármester és Ernyey László, az 
egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka is. 
A híveket P. Kiss Menyhért templomigazgató, a 
szerzetesközösség vezetője köszöntötte. Örömét 
fejezte ki, hogy a nyári szünet ellenére megteltek 
a templom sorai és a rózsadombi közösség együtt 
ünnepel. A mise főcelebránsa P. Kárpáti Kázmér, 
a belvárosi ferences templom igazgatója volt. – 
Hétszer tíz évet ünnepelünk, a hét a szentírásban 

Események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: 
AUGUSZTUS 13-án szent Filoména ünnep, 11.30-
kor rózsafüzér, 12 órakor a szentmisét bemutatja 
Ocsovai Grácián OFM. AUGUSZTUS 14-én 18 
órakor Nagyboldogasszony ünnepének előesti miséje. 
AUGUSZTUS 14–20. között Esztergom–Mátrave-
rebély-Szentkút gyalogos zarándoklat (kb. 130 km). 
Bővebb információ és jelentkezés a www.ference-
sek.hu/zarandoklat oldalon. AUGUSZTUS 15-én 
Nagyboldogasszony ünnepén a szentmisék 7, 12, 18 
és 19.30 órakor kezdődnek (kötelező a szentmisén 
való részvétel) (1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: X. 
Pasaréti Családi Nap szeptember 7-én 10 órától, vidám 
programok a házban (1025 Szilfa utca 4.).
ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOM: AUGUSZ-
TUS 15.: Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldog-
asszony ünnepe, a szentmisék 7.30, 10.00 és 19.00 
órakor kezdődnek (kötelező ünnepnap). AUGUSZTUS 
16-án 8–17.30-ig szentségimádás. AUGUSZTUS 

20-án, Szent István király, Magyarország fővédőszentje 
ünnepén a szentmisék 7.30, 10 és 19 órakor lesznek 
(1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: isten-
tisztelet minden csütörtökön 18 órakor, vasárnap 8 és 
10 órakor (egy időben gyermek-istentisztelet).  Biblia-
óra keddenként 18 órakor. A felnőtt ifjúság alkalmai 
keddenként 18.30-kor, szerdánként 18, vasárnaponként 
17 órakor. Jegyesek és házasok  bibliaórái szerdánként 
18 és szombatonként 17 órakor. www.refpasaret.hu, 
tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
CIMBALOM UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM: 
AUGUSZTUSban vasárnaponként 10 órakor isten-
tisztelet. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsu-
zsanna lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629, 
hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 
22-24.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: augusztus 15.: Szűz 
Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünne-
pe, a szentmisék 7, 10.30 és 18 órakor kezdődnek. 

AUGUSZ TUS 20-án, Szent István király ünnepén 
a szentmisék 7.30, 9 és 10.30 órakor kezdődnek. Dél-
után a templom zárva lesz és nem lesz szentmise, 17 
órakor a Szent István-bazilika előtt Erdő Péter bíboros 
főpásztor mond ünnepi szentmisét, utána körmenet. 
AUGUSZTUS 31-én Szeretetláng fesztivál, főelőadó: 
Mijo Barada, a nap központi témája az oltáriszentség 
(1029 Templomkert u. 1.).
SARLÓS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM: a plé-
bániai iroda fogadóórái AUGUSZTUS hónapban 
szerdán és csütörtökön 16–18 óra között, pénteken 
10–12 óra között vannak. További információ a www.
ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
BUDAI GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM: 
AUGUSZ TUS 15.: az Istenszülő elszenderedése 
és mennybevétele, AUGUSZTUS 20.: Szent István 
király ünnepe, AUGUSZTUS 29.: Keresztelő Szent 
János fejevétele.   Irodai fogadóóra hétköznapokon 
16.30–17.30 óra között, www.gorogkatbuda.hu  (1027 
Fő u. 88.).
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Hetvenedik évfordulóját ünnepelte
a Tövis utcai ferences templom

Sok kerületi hívő ünnepelte együtt a 
rózsadombi Kapisztrán Szent János-templom 
fölszentelésének 70. évfordulóját július 10-én.

a teljesség, a tíz pedig a végtelen száma. Remél-
jük, hogy még sok-sok nullát hozzátehetünk 
majd – fogalmazott. Beszélt a Tövis utca nevé-
nek szimbolikus jelentéseiről. – Mindenkinek 
az életében vannak olyan területek, amelyek tö-
visesek, a Szentírásra is áthallás a tövis, hiszen 
a tövises csipkebokorban jelent meg az Úr, ott 
találkozott vele az ember, de Jézus koronájában 
is ott van az Isten a tövisek közepette – fejtette ki. 
Beszélt a templom névadójáról, Kapisztrán Szent 
Jánosról, aki magyar keresztes sereget toborzott, 
majd Hunyadi János táborába állt, hogy segít-

se a török elleni küzdelemben, Nándorfehérvár 
megvédésében. Az atya bemutatta az itt szolgáló 
ferences atyák munkásságát és a templom veze-
tőinek pályáját, köztük P. dr. Frajka Félixét, aki a 
templom életének egyharmadában volt igazgató-
ja. A misén P. Hegedűs Kolos is részt vett, aki szin-
tén nagyon sokat tett a templomért, amelyben 
évtizedeken át misézett, valamint tartomány-
főnökként ő volt a kerületünkben működő Szent 
Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 
alapítója is. A szentmise után a templom teraszán 
agapé várta a vendégeket. nzsa
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A hegyvidéki rendőrök fogták el azt a férfit, 
aki április vége és július eleje között mint-
egy harminc autót tört fel, a járművekből 
pedig különböző értékeket és iratokat lo-
pott el. A  tolvaj úgy bukott le, hogy egy ke-
rékpáros észrevette és rögtön értesítette a 
rendőrséget, amikor az elmúlt hónapban az 
Ignotus utcában betörte egy parkoló kocsi 
ablakát. A férfit óbudai lakásán fogták el, az 
elvitt laptop is meglett egy boltban, ahol azt 
az autófeltörő gyorsan eladta. A XII. kerüle-
ti Rendőrkapitányság nyomozói a férfit lopás 
bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, 
de az ügyben a II. kerületi Rendőrkapitány-
ság is nyomoz, mivel az illető városrészünk-
ben is hasonló bűncselekményt követett el.

Sokan indulnak útnak még augusztusban is nya-
ralni. A hőség, a dugóban araszolás nemcsak az 
emberi szervezetet viseli meg, de gépjármű-
vünket is. Annak érdekében, hogy a pihenés 
örömét ne vegye el egy lerobbant jármű, vagy 
egy műszaki okokból történt baleset, a hosz-
szabb utazás előtt érdemes az autót megbízható 
és garanciát vállaló szervizbe vinni átnézetésre, 
karbantartásra.

Ellenőriztessük szakemberrel rendszeresen, 
de legalább évente egy alkalommal autónk mű-
szaki állapotát. A  nyári kirándulásokkal járó 
olykor komolyabb igénybevétel előtti műszaki 
átvizsgálás kellemetlenségektől, előre nem lá-
tott kiadásoktól óvhat meg. A szervizelés járjon 
együtt a gépjármű teljes körű műszaki átvizsgá-
lásával, a hibás alkatrészek cseréjével.

Elindulás előtt vizsgáljuk meg a kormány- és 
fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a 
kötelezően előírt világító- és fényjelző beren-
dezések állapotát, működőképességét, és ne fe-
ledkezzünk meg a rendszámtáblák meglétének és 
állapotának szemrevételezéséről sem.

Legyünk figyelemmel a gépjármű által a mű-
szereken jelzett hibaüzenetekre, különös tekin-
tettel az olajnyomásra. Gyanakodjunk fékhibára, 
ha a műszerfalon lévő fékellenőrző lámpa kigyul-

Épségben megérkezni
A műszaki hibából eredő kellemetlenségek, 
az esetleges balesetek, valamint a tűzese-
tekből eredő személyi sérülések megelőzése 
végett érdemes elolvasni és megfogadni a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság járműveze-
tők részére tett ajánlásait.
 

lad, ha rendellenes zajokat észlelünk a kerekek 
felől, ha a fékek kisebb erőkifejtés esetén is me-
legszenek, vagy fékezéskor a pedál besüllyed.

Ha a futómű menet közben a megszokottól el-
térően búg, kopog, a kerekek nem jól állnak, vagy 
az abroncsok kopása rendellenes, gondoljunk a 
futómű hibájára. 

Az elektromos tüzek elkerülése érdekében 
csak a Magyarországon, illetve az EU-ban jóvá-
hagyott és a hazai jogszabályok által is megenge-
dett alkatrészeket szereljünk vagy szereltessünk 
autónkba. A túlméretezett fogyasztók (például 
izzók) és biztosítékok fokozott kockázatot je-
lentenek.

Ha menet közben műszaki hibát tapasztalunk, 
kapcsoljuk be az autó vészvillogóját, az első biz-
tonságos és szabályos helyen álljunk félre, ha 
kell, kérjünk segítséget. Saját és a közlekedésben 
részt vevő többi személy biztonsága érdekében 
ne feledkezzünk meg láthatóságunkról (látható-
sági mellény, elakadást jelző háromszög, a jármű 
kivilágítása) sem, mert ez akár életet is menthet.

II. kerületi Rendőrkapitányság
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.)

Telefon: (06 1) 346-1800
Körzeti megbízotti ügyeleti 

mobiltelefonszám:
(06 20) 329-9541

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.

XV. KÖRZET: Hűvösvölgyi út–Völgy utca–Gör-
gényi út–Törökvész út–Kapy utca és a Kelemen 
László utca által határolt terület.

XVII. KÖRZET: Szép Juhászné út–Nagykovácsi 
út–Nagyrét utca–Széchényi utca–Hidegkúti út–Kő-
vári út–Kőhegyi út–Rezeda utca–Hűvösvölgyi út 
által határolt terület.

XVI. KÖRZET: Budakeszi út–Szép Juhászné út–
Nagykovácsi út–Hűvösvölgyi út által határolt terület.

PONGRÁcZ ÁRON 
rendőr főtörzsőrmester, 
tel.: (06 70) 489-3426. 
Fogadóóra: minden hó-
nap második szerdáján 
10.00–12.00.
Helyszín: 1028 Rezeda 
utca 10.

HORVÁTH TAMÁS 
rendőr törzsőrmester, 
tel.: (06 70) 489-3441.
Fogadóóra: minden hó-
nap harmadik szerdáján 
10.00–12.00.
Helyszín: 1028 Rezeda 
utca 10.

TóTH ATTILA rendőr fő-
törzsőrmester, tel.: (06 
70) 489-3403. Fogadó-
óra: minden hónap első 
péntekén 8.00–10.00.
Helyszín: 1028 Rezeda 
utca 10.

Körzeti megbízottak 
és elérhetőségük
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A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbí-
zottnál van. Sürgős bejelentés vagy veszélyhely-

zet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es 
segélyhívószámot kell hívni.

Autókat tört fel – elkapták a rendőrök

Nem engedték leugrani a hídról
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztályának nyomozói július 6-án 
hajnalban arra lettek figyelmesek, hogy egy férfi a Margit híd korlátján kívül ül. A rend-
őrök beszélgetni kezdtek a 44 éves emberrel, miközben mind közelebb tudtak jutni 
hozzá, elérték a karját, így vissza tudták húzni, mielőtt a vízbe vethette volna magát. 
A férfit a Katasztrófavédelem munkatársainak segítségével visszaemelték a járdára, a 
mentők kórházba szállították az illetőt.
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hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. augusztus 26-án.
Lapzárta: keretes – augusztus 16., apró – augusztus 16.

apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton törté-
nik. 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 meg-
jelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 
10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen 
(1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. Online apróhirdetés-felvétel a nap 
24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresztül 
bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, 
vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a 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 
Kimagasló jövedelmet biztosító tevékeny-
séghez területi képviselőket keresek! Info: 
www. szallaskozvetitofranchise.hu Tel.: 06 
30 345-4724

Intelligens, ápolt hölgyet keresek a Buda-
gyöngye bevásárlóközpontba recepciósnak 
hétfőtől szombatig 10-19-ig. Tel.: 06 30 
951-9589

PóTNAGYMAMÁT KERESÜNK – 9 Hó-
NAPOS KISBABÁNK MELLÉ Jó KEDÉLYŰ, 
KEDVES, KÁROS SZENVEDÉLYEKTŐL MEN-
TES ÉS FITT PóTNAGYMAMÁT KERESÜNK, 
AKI HETI EGY ALKALOMMAL, 2-3 óRÁ-
BAN SZÍVESEN JÖNNE-MENNE A BABÁ-
VAL AKÁR KINT, AKÁR BENT. TEL.: 06 70 
249-3499

NŐI-FÉRFI FODRÁSZT azonnali kezdéssel ke-
resek bejáratott, felújított szépségszalonba a 
Hűvösvölgyi úton. KIADÓ a fodrászati részleg 
teljes vagy fél műszakra. Tel.: 06 30 202-1766

A Községház Utcai Óvoda Kadarka Utcai Tag-
óvodájába dajka és takarító kollégákat 
felveszünk 2019. 09. 02-tól. Érdeklődni az 
óvodavezetőnél lehet telefonon: 376-5476

Kolozsvár Utcai Óvoda augusztus 21-i kez-
déssel óvodapedagógust, valamint au-
gusztus végi kezdéssel óvodatitkárt keres. 
Jelentkezés a 06 20 628-1717-es telefon-
számon. Cím: 1028 Budapest, Kolozsvár 
utca 15-19.

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

A II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai 
Óvodája augusztusi felvétellel megbízható, 
szorgalmas, gyermekszerető, munkájára igé-
nyes dajkát keres határozatlan idejű szer-
ződéssel nyolcórás munkavégzésre. Aktív 
nyugdíjast is szívesen látunk. Jelentkezni az 
ovoda.szemlo@ecom.hu e-mail-címen vagy a 
+36 20 289-9348 telefonszámon 9-16 óráig 
lehet az óvodavezetőnél.

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ főisko-
lai végzettséggel rendelkező vezető ápolót 
keres idősek átmeneti gondozóházába. Je-
lentkezni elektronikus úton, fényképes ön-
életrajzzal lehet az egyesgondozasikozpont@
gmail.com e-mail-címen.

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ szak-
képzett szociális gondozót keres házi se-
gítségnyújtás területére. Jelentkezni önélet-
rajzzal lehet az egyesgondozasikozpont@
gmail.com e-mail-címen.

 OKTATÁS 
Angoloktatás diplomás tanártól minden 
szinten. A II. kerületben házhoz megyek. 
www.lerner.hu Tel.: 06 20 610-8355

ANGOLOKTATÁS! II., Budán, Margit híd-
nál beszéd- és nyelvtancentrikus angolórát 
vállalok. Személyesen és online érettségire, 
nyelvvizsgára és munkahelyre való felké-
szítés kezdőtől anyanyelvi szintig. Minden 
segédanyagot biztosítok. Tel.: 06 20 392-
1842

FRANCIATANÍTÁS anyanyelvi szinten. Az első 
óra ingyenes! E-mail: coparis2017@yahoo.
com Tel.: 06 20 914-4216

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

 INGATLAN 
A Pusztaszeri út elején 18 m²-es garázs eladó. 
6 M Ft. Tel.: 06 30 598-3518

Hölgynek vagy egyetemista lánynak szoba 
kiadó. Tel.: 06 30 835-5481

150 ezer forintig keresek kiadó lakást hosz-
szú távra, polgári környezetben. Tel.: 06 70 
949-4013

Kőbányán panel, I. emeleti, önkormányzati, 
50 m²-es lakásomat kisebb budai önkormány-
zati lakásra cserélném. Távfűtés, lift. Tel.: 06 
30 594-1766

A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken 380 
m²-es kétlakásos családi ház 235 M Ft. Tel.: 
06 20 967-5691

A II., Völgy utcában 190 m²-es, öt és fél szo-
bás, dupla komfortos, erkélyes, teraszos lakás 
saját kertrésszel, garázsokkal 169 M Ft. Tel.: 
06 20 967-5691

Budaligeti, csodálatos környezetben lévő 
(hat szobás, három fürdős, két teraszos) 
házamat budai/pesti lakás beszámítása mel-
lett cserélem/eladom. (A II., V., VI., VII., XIII. 
kerületek előnyben.) Tel.: 06 30 951-4676

A XII., Szamóca utcában 126 m²-es, magas-
földszinti, felújítandó, kertkapcsolatos lakás 
60 m²-es kiegészítő helyiséggel 99 M Ft-ért 
eladó. Tel.: 06 20 967-5691

Páty, Mézeshegyen 1020 m²-es közműves 
telek 40 m²-es hétvégi házzal 12,5 M Ft. 
Tel.: 06 20 967-5691

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

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

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA 
SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZó, FOGFE-
HÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TóTH-
NÉ HŰVÖS KATALIN FOGTEcHNIKUS 
MESTER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., 
FSZT. 1. TEL.: 06 30 222-3016

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítá-
sát vállalom. Hívjon  bizalommal! Tel.: 06 
20 980-3957

DR. SZABó GÁBOR BŐRGYóGYÁSZ 
MAGÁNRENDELÉSE. MAGAS SZAKMAI 
SZÍNVONALON, HATÉKONY KEZELÉ-
SEKKEL SEGÍTÜNK BŐRGYóGYÁSZATI 
ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI PROBLÉMÁIN. 
1021 HÁRSHEGYI ÚT 2. www.epi-derm.
hu TEL.: 06 30 229-6262

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉ-
SZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. 
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 
30 447-3603

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétar-
tályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. 
Tel.: 06 30 655-8074

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifű-
tés-szerelés, ázások, csőtörések megszün-
tetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍ-
MA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TER-
VEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL  Tel.: 06 70 
258-0000

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT Jó-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTó MŰSZE-
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANcIÁVAL. II., 
DÍSZFŰ UTcA 5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 
933-3520

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

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, 
KAPcSOLóK, LÁMPÁK STB. cSERÉJE, BE-
KÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. 
BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ MESTER. 
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

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

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ 
MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. 
SZABó BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752

EXPRESSZ TELJES KÖRŰ KÉMÉNYJAVÍTÁS, 
BÉLELÉS, ÉPÍTÉS 5 ÉV GARANcIÁVAL, 
SZAKVÉLEMÉNYEZTETÉSSEL. 25 ÉVE A 
LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN. KÉMÉNY-
SZERVIZ 1989 KFT. kemenyszerviz@hot-
mail.hu TEL.: 06 20 499-7902

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

Zernyi Patrik: festést, kartonozást, kisebb-na-
gyobb kőműves munkákat vállalok. Tel.: 06 
30 241-8524

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTÁZÁS, cSEMPÉZÉS, VÍZ-
SZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES 
MUNKÁK GARANcIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. 
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

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

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

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

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

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

BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk 
régi bútorát, legyen szó antique, mo-
dern bútorról! Nagy szövetválasztékkal, 
díjmentes felméréssel állunk rendelke-
zésére! Hívjon bizalommal! Frank csa-
ba. csaba.frank1@gmail.com Tel.: 06 30 
945-3042

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSóGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES 
TAPASZTALATTAL, GARANcIÁVAL. BIRó 
ISTVÁN. +36-20-9378110

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

Apróhirdetések
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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

A Magyar Posta Zrt. 
Budai Központi Kézbesítő Postájára 

(I., II., XII., kerületekbe) 
rész vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztással, 

akár alkalmi  foglalkoztatásban is,

KÉZBESÍTŐT
keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• segédmotoros jogosítvány

Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha

A munkakör azonnal betölthető.

További információ: 
Vörös Zoltánné,Tel: (30)772-1998
E-mail: Voeroes.Zoltanne@posta.hu
Cím: 1122 Budapest XII. Városmajor utca 35-37.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 
Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@
posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában 
felmerülő másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás 
végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 
Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának 
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. 
Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató 
menüpontjában.

www.posta.hu

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLE-
TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLó 
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 
341-9489, 06 20 341-0043

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, 
függönykarnis készítése, javítása. Redőny-
tokok szigetelése. Tel.: 356-4840, 06 30 
954-4894

 TÁRSASHÁZAK 
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELET, KÖLT-
SÉGcSÖKKENTÉS, HÁTRALÉKKEZELÉS, 
NAPRAKÉSZ KÖNYVELÉS. KORREKT, 
MEGBÍZHATó, KÖZTARTOZÁSMENTES 
JOGÁSZ VÁLLALKOZó, OKJ VIZSGA, 
ERKÖLcSI, HATóSÁGI REGISZTRÁcIó. 
z.janos73@gmail.com   Tel.: 06 20 921-
4419

Társasházkezelést, közös képviseletet vál-
lalunk korrekt, megbízható módon, refe-
renciákkal. E-mail: flotthometeam@gmail.
com web: www.tarsashazkezelobudapest.
hu Tel.: 06 70 561-1174

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

Bízza szakemberre, ne bízza a véletlen-
re, szobafestő munkát vállal garanciá-
val. Tel.: 06 30 913-8245

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

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

HATÉKONY SEGÍTSÉGADÁS életútvál-
táshoz, problémamegoldáshoz. dr. Mol-
nár István life- és egészségcoach. Tel.: 
06 30 558-2086

Bébiszitterkedést vállalok a Mechwart li-
getnél 20 hónapos kislányom mellett pe-
dagógusi és egészségügyi végzettséggel. 
Tel.: 06 20 212-0821

Kicsi munkák mestere. Autó-, klíma-, 
lakástisztítás ózonnal. Tel.: 06 30 319-0559

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

KERT- ÉS FAGONDOZÁS, FAVÁGÁS, 
GALLYAPRÍTÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, 
HELYI VÁLLALKOZÁS. www.greenarbor.hu 
Tel.: 06 30 907-5948

Kertfenntartást, fakivágást, bozótirtást, 
permetezést, fűnyírást, nyesedékek és galy-
lyak elszállítását vállalom. Farkas Norbert. 
Tel.: 06 30 550-7761

 MŰGYŰJTÉS 
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

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bú-
torokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámi-
ákat, ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberen-
dezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás. www.hildaantikvitas.hu Tel.: 
951-8307, 06 30 462-8883

ALMÁSI KATALIN BEcSÜS VÁSÁROL KÉSZ-
PÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
óRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORcELÁ-
NOKAT, cSILLÁRT, HANGSZERT, SZOB-
ROKAT, KÖNYVEKET, cSIPKÉT, KITÜNTE-
TÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRóGÉPEKET, 
VARRóGÉPET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. 
TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁL-
LÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, pa-
pírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árve-
résre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: 
H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

Régiség, numizmatika felvásárlás. 1945 előt-
ti! fém-, papírpénzek, tallérok, kitüntetések, 
egyenruhák, képeslapok, festmények, por-
celánok, karórák, teljes hagyaték. Ingyenes 
kiszállás. Tel.:06 70 381-6345

A BP. II., KELETI KÁROLY UTcA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, cSILLÁRT, 
óRÁKAT, PORcELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, 
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATó. 
DÍJTALAN ÉRTÉKBEcSLÉS. TEL.: 06 20 
322-2697, 06 20 494-5344

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai 
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. 
Üzlet: IX., RÁDAY UTCA 6. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, 
ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYA-
KAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTA-
LAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

KÉSZPÉNZÉRT GÉPKOcSIKAT VÁSÁRO-
LUNK, HIVATALOS BONTÁSI IGAZOLÁS-
SAL, INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL. TEL.: 06 
30 455-8719

 TÁRSKERESÉS 
Megismerkednék nyugdíjas, egyedülálló úr-
ral, akivel a további éveket egymást meg-
becsülve, szeretetben töltenénk el. Tel.: 06 
30 923-7423

 EGYÉB 
Eltartási szerződést kötne megbízható öt-
venes házaspár, odafigyelés bizalommal! Tel.: 
06 30 376-5148

Életjáradékot fizetnék lakásáért. Leinformál-
ható középkorú hölgy vagyok. Igény esetén 
segítenék vásárlásban, orvoshoz való eljutás-
ban. Hívjon bátran: 06 30 893-2522, K. Adrienn

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

Beutaló és várakozás nélkül 

Kardiológia

Vérvétel, mintavétel, laborvizsgálatok

Dietetika, étrendi tanácsadás

Belgyógyászat

Ultrahang diagnosztika

Bejelentkezés és információ: 
+36 70 630 0940

budagyongye@synmed.hu
Budagyöngye, 1. emelet

www.synmed.hu

Foglalkozás-egészségügy



32. OLDAL KÖZÖSSÉG BUDAI POLGÁR

2019.09.08.2019.09.08.

utcaünnep

vitéz utca

utcaünnep

vitéz utca

Vitéz utca

vvvvííííízzzziiivvvvááávvvv rrrooosss

FACEBOOK ESEMÉNY / UTCAÜNNEP A VÍZIVÁROSBAN

2019. SZEPTEMBER 20-22.

a II. Kerületi Német Önkormányzat,

a II. Kerületi Önkormányzat és a 

Kultúrkúria szervezésében 

III. Pesthidegkúti
III. Pesthidegkúti
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SZEPTEMBER 20.   péntek
18.00 – 18.25 Die Werischwarer Teufel duó

18.30 Megnyitó – Dr. Láng Zsolt polgármester

19.00 – 19.30 Sankt Martin Tánccsoport Szigetszentmárton

20.00 – 24.00 Lohr Kapelle zenekar

A belépés díjtalan.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

SZEPTEMBER 22.  vasárnap

A PESTHIDEGKÚTI NÉMET DALKÖR 
10 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE
15.00 órától Szigetszentmiklósi Dalkör      Tarjáni Dalkör

Szigetcsépi Tánccsoport      Budakeszi Hagyományörző Asszonykórus

Soroksári Kórus       Táti Német Nemzetiségi Dalkör

Takser Spatzen zenekar      Pesthidegkúti Német Dalkör

SZEPTEMBER 21.  szombat

15.00 – 15.25 Die Werischwarer Teufel duó

15.30 – 16.25 Pomázi Tűzoltózenekar

16.30 – 16.40 Pesthidegkúti Tánccsoport

16.45 – 17.00 Sax Buam

17.05 – 17.30 Sax Norbert és Wieszt Árpád jodliduó

17.40 – 18.10 Szári Drei Fúvószenekar

18.15 – 18.45 Szári Tánccsoport

18.50 – 19.10 Pesthidegkúti Német Dalkör

19.15 – 19.45 Szigetszentmártoni Tánccsoport

20.00 – 24.00 Ungarndeutsche Jungs zenekar

Házigazda: Dr. Láng Zsolt polgármester

német sörökfinom falatok hagyományőrzészene, tánc


