
A XXI. PesthIdegkútI MűvészetI FesztI-
vál igazi nyári hangulatban zajlott augusztus utolsó 
hétvégéjén. Számos színvonalas programot kínált a 
rendezvénysorozat. (10-11. oldal)

A BudAI PolgárBAn megjelent portrékból 
nyílt tárlat a Vízivárosi Galériában. A kiállított 
képeken szereplők közül sokan eljöttek a meg-
nyitóra. (13. oldal)

Az MdF-PIAcokAt harminc éve, 1989-ben ala-
pították. Kerületünkben az Árpád fejedelem útján 
azóta is nyüzsgő vásárt tartanak minden szombaton.
 (14. oldal)

A II. Kerületi
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Újabb körforgalom 
a biztonságos közlekedésért

Aki járt már korábban Pesthidegkúton a 
Nagyrét utca–Ördögárok utca keresztező-
désben gépjárművel, kerékpárral vagy gya-
logosan, az bizonyosan nagyon óvatosan és 
körültekintően kelt át a csomóponton még 
akkor is, ha elsőbbsége volt. A nehezen be-
látható, balesetveszélyes kereszteződésben 
az autósok gyakran egymástól eltérően vé-
lekedtek a KRESZ-ről és az elsőbbségi vi-
szonyokról.

Az öt utca betorkollását egyesítő terület 
mellett ráadásul egy iskola is működik, ami 
miatt még inkább fontos volt a II. Kerüle-
ti Önkormányzat számára, hogy rendezze a 
kereszteződést. A fejlesztés célja nem a for-
galom gyorsítása volt, hanem, hogy bizton-
ságos áthaladást nyújtson a közlekedésben 
részt vevő gyalogosoknak, kerékpárosoknak 
és gépjárműveknek egyaránt.

(Folytatás a 4. oldalon.)
Részletek a 9. oldalon.

Időközben már növényeket is telepítettek az új körforgalomnál
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Miért módosult az időpont? 
A nyár folyamán világossá vált, hogy több 

fővárosi útszakaszon a nagy volumenű építé-
si munkák szeptemberre is átnyúlnak, ilyen a 
Pasaréti út, a Pusztaszeri út vagy a Rómer Fló-
ris utca felújítása. Emellett több száz méternyi 
közművezeték rekonstrukciója is ekkor válik 
időszerűvé. Egyértelmű, hogy a felújítás alatt 
álló útszakaszokon nem lehet lebonyolítani a 
feleslegessé vált lakossági hulladék összegyűj-
tését és szakszerű elszállítását, illetve hogy köz-
területeink egy része csak korlátozottan hasz-
nálható. Így egy lomtalanítás szeptember első 
hetében – egy időben az iskolakezdéssel – még 
a megszokottnál is több kellemetlenséget és 
forgalmi zavart, balesetveszélyes helyzetet oko-
zott volna.

Miért decemberre tették 
az új időpontot? 

Az önkormányzat – a biztonságot és a meg-
valósíthatóságot szem előtt tartva – megkereste 
az FKF Zrt. vezetését, kérve, hogy jelöljön ki egy 
szeptember első hétvégéjénél későbbi lomtala-
nítási időszakot. A cég nem zárkózott el a kérés 
elől, de mivel kapacitásai végesek, és figyelem-
be kellett vennie a többi kerület időpontját, így 
a legkorábbi lehetséges dátum december első 
hetében kínálkozott. Az önkormányzat nem 
szerette volna, ha tavaszig várni kell a felesle-
ges lomok elszállíttatásával, így a szeptemberi 
káoszos helyzeteket elkerülendő, elfogadta a tél 
eleji dátumot. A II. kerületi lomtalanítás ideje 
egyébként az elmúlt években többször is vál-
tozott, volt a nyári pihenőidőszakban is, ami-
kor sokan szabadságuk miatt nem tudtak részt 
venni rajta. Az elmúlt években december elején 
az időjárás enyhe szokott lenni, szinte biztosan 
nem kell havazástól tartani.

Miért nem lehet több részletben 
elvégezni a lomtalanítást  

kerületünkben? 
Mivel Budapesten 23 kerület van, ezért az 

FKF Zrt. egy-egy kerület teljes területének 
lomtalanítását tudja elvégezni az erre igénybe 
vehető hónapban, szigorú beosztás és menet-
rend szerint. A felújítás alatt álló utak arra sem 

A II. kerületben, ahogyan Budapest egész 
területén, a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt. (FKF) biztosítja évente egy-
szer a lakossági lomtalanítás lehetőségét. 
A házak elé, a közterületre kikészített lomot 
– az általuk történő kiértesítést követően 
– ingyenesen összeszedik és elszállítják. 
Amint arról az önkormányzat már augusz-
tus végén tájékoztatta elektronikus csator-
náin a lakosságot, a II. kerületi lomtalanítás 
korábban megszokott időpontja ebben az 
évben december elejére módosul.
 

lettek volna alkalmasak, hogy az összegyűjtött 
lomot rajtuk keresztül szállítsák el, így a felújí-
tás alatt nem álló területeken is megnőtt volna 
a forgalmi terhelés. Pesthidegkút területéről 
például a kerület belső részén áthaladva szállít-
ják el az összegyűjtött lomot. A napi több tucat 
szemeteskocsi az iskolakezdés megnövekedett 
forgalmával együtt hatalmas fennakadásokat 
okozott volna.

Ismeretlenek hamis dátumokat 
tartalmazó szórólapokat 

dobáltak be a postaládákba 
– feljelentést tett a polgármester

Szeptember elején városrészünk több pont-
ján az önkormányzat nevével visszaélő szóró-
lapokat dobtak be postaládákba ismeretlenek, 
félretájékoztatva a lakosságot a kerületi lom-
talanítás időpontjáról. Ezeken az állt ugyanis, 
hogy e hónap közepén ki lehet tenni a lomo-
kat. Érthetetlen és felfoghatatlan, kinek le-
het érdeke sok ezer ember félretájékoztatása 
és közegészségügyi, 
közbiztonsági, va-
lamint közlekedé-
si krízis előidézése a 
II. kerületben. Láng 
Zsolt  polgármester 
az elkövető(k) kilé-
tének felderítése ér-
dekében feljelentést 
tett az ügyben a II. 
kerületi Rendőrkapi-
tányságon. Egyúttal 
– együttműködésükre 
számítva – felszólította 
a városrészben jelöltet 
állító pártokat és szer-
vezeteket, hogy közö-
sen határolódjanak el 
az álhír terjesztőitől, és 
tegyenek meg mindent a 
lakosság hiteles tájékoz-
tatása érdekében.

Mit tesz az önkormányzat 
a hiteles tájékoztatásért, 
a lebonyolítás rendjéért? 

Az önkormányzat idén is kiemelt feladatá-
nak tekinti, hogy a lomtalanítás a lehető leg-
kevesebb kellemetlenséggel járjon az itt élők 
számára. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, 
az FKF Zrt. a postaládákba elhelyezett szóróla-
pokon, illetve plakátokon is értesíti majd a la-
kosságot az akció pontos időpontjáról. A II. ke-
rület pedig közösségi fórumain (Budai Polgár, 
honlap, Facebook) segíti a pontos tájékozódást. 
Minden esztendőben – így lesz ez idén is – a 
Városrendészet teljes állománya 24 órás köz-
területi jelenléttel segíti az FKF Zrt. munká-
ját a lomok kihelyezésének időszakától azok 
maradéktalan elszállításáig. Nyomatékosan 
kérik, hogy a jövőben is csak az FKF, illetve 
a II. Kerületi Önkormányzat hivatalos értesí-
téseiből tájékozódjanak a lomtalanítás rész-
leteiről, illetve jelezzék, ha újabb gyanús, a 
korábbi közléseknek ellentmondó hírek jut-

nak el önökhöz.

Mit tegyünk 
a veszélyes hulladékkal? 

A II. Kerületi Önkormány-
zat ingyenes veszélyeshulla-
dék-gyűjtési akciójának idei 
utolsó időpontja november 
16. A negyedévente esedé-
kes rendszeres szolgáltatás-
sal a lakosságnak lehetősége 
van az otthonában összegyűlt 
veszélyes anyagok ingyenes 
leadására, megelőzve ez-
zel közterületeink, erdőink, 
parkjaink szennyezését. En-
nek pontos helyszíneit a Bu-

dai Polgárban, illetve az 
önkormányzat FB-oldalán 
és honlapján időben köz-
zétesszük. 

Idén december elején lesz a lomtalanítás
Álhíreket is terjesztenek az időponttal kapcsolatban

Városrészünk több pontján 
az önkormányzat nevével visszaélő, 

a lakosságot félretájékoztató 
szórólapokat dobtak be 

postaládákba ismeretlenek
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Megújuló kerületi utak 
az önkormányzat beruházásában

a II. kerületben ajándékokkal és ingyenes kerékpárszervizzel
A II. Kerületi Önkormányzat idén ismét csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz. 

Az autómentes nap alkalmából szeptember 20-án 
a reggeli órákban, a kerület két pontján – a Kelemen László utca és a Hűvösvölgyi út találkozásánál, 

valamint a Retek utcában a Fény utcai piacnál 

– ajándékkal kedveskednek a kerékpárral közlekedőknek.
Térítésmentes alap-szervizszolgáltatást 

(például állapotfelmérés, fékbeállítás) is biztosítanak a kerékpárosoknak a Fény utcai piac 
Retek utcai bejáratánál 7 és 17 óra között. A szolgáltatást a MEREK 

(Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) két munkatársa végzi.

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT

Vegyen részt Ön is a programon!

A nyár folyamán számos út újult meg a II. Kerületi Ön-
kormányzat beruházásában, többek között a Csejtei utca, 
a Rózsa utca, a Józsefhegyi utca, a Fekete István utca, a 
Gerbera utca és a Mechwart tér. 

Az Áldás utcai iskolánál átalakították és felújították a csomópontot: 
a gyermekek védelmében új átkelőket is kialakítottak

Az útfelújítások keretében a Mechwart liget melletti parkoló is 
új burkolatot kapott

A Józsefhegyi utca   és a Csejtei utca felújítása is befejeződött
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Iskolakezdésre elkészült a Nagyrét utcai 
csomópont átalakítása

(Folytatás az 1. oldalról.)

A II. kerület nyolcadik, a környéken élők és az 
arra közlekedők által régóta várt körforgalmi 
csomópontja megvalósult: elbontották a régi 
utakat, és ötágú körforgalmat alakítottak ki, 
járdák épültek, de rendezték a vízelvezetést 
és a világítást is. A kereszteződésen az Ördög-
árok utca–Zsíroshegyi út vonalon kerékpárút 
vezet át. A beruházás legfontosabb eleme volt, 
hogy a gyalogosok sokkal nagyobb biztonság-
ban jussanak át a forgalmas utakon, erre fő-
ként a szomszédos Remetekertvárosi Általános 
Iskolába járó diákok miatt volt nagy szükség. 
A  gyalogosok már minden úttorkolatban zeb-
rán kelhetnek át.

A beruházás tervezése előtt forgalomszám-
lálást végeztek és vizsgálták azt is, hogy esetleg 
egy lámpás kereszteződés, vagy a körforgalom 
lenne-e a jobb megoldás. Végül a kerületünk-
ben több helyszínen is bevált forgalomtech-
nikai megoldás mellett döntöttek a szakértők. 
A körforgalom ugyan nem csökkenti a környé-
ken áthaladó autók számát, és nem is a forga-
lom gyorsítására szolgál, de a könnyebb áthala-
dás érdekében az autóval az Ördögárok utcából 
jobbra, a Nagyrét utcába kanyarodó járművek 

külön lekanyarodási lehetőséget kaptak még a 
körforgalom előtt.

A Nagyrét utca–Ördögárok utca–Zsíroshe-
gyi út csomópontot – a terveknek megfelelően 
– még az iskolakezdés forgalmasabb idősza-

ka előtt birtokba vehették az arra közlekedők. 
Az utak mentén és a kis szigetekre a belátható-
ság miatt nem telepítenek zöldet, de a körfor-
galom közepén lapzártakor még zajlott a növé-
nyek ültetése.

Az önkormányzattól az iskolakezdéshez igényelhető támogatások
ReNdSzeReS gyeRMekvédeLMI kedvezMéNy: azon szociáli-
san rászorult gyermekek részére állapítható meg, akiknek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 38 475 
Ft-ot, illetve a 41 325 Ft-ot, ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy 
más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan be-
teg, súlyosan fogyatékos, vagy nagykorúvá vált, de nappali oktatási 
munkarend szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem 
töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. A jogosultság kedvez-
mények igénybevételére ad lehetőséget (pl. térítésmentes étkezés), 
illetve évente két alkalommal pénzbeli támogatásban részesülnek a 
jogosultak, idén esetenként 6000 Ft/gyermek értékben.
gyeRMekNeveLéSI TÁMOgATÁS: a II. kerületi lakcímmel ren-
delkező és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodó, gyermeket 
nevelő családok igényelhetik, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az 57 000 Ft-ot és a gyermek tankötelezettségének 
eleget tesz. Havi összege gyermekenként 5700 Ft, gyermeket nevelő 
egyedülálló személy esetén 7200 Ft.
eSeTI gyeRMekvédeLMI TÁMOgATÁS: évente legfeljebb két 
alkalommal igényelhető, ha a családban az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a 91 200 Ft-ot. Éves összege gyermekenként 
30 000 Ft, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek esetén 35 000 Ft.
eSeTI kIegéSzÍTő gyeRMekNeveLéSI TÁMOgATÁS: a II. 
Kerületi Önkormányzat augusztusban azon gyermekek részére, akik 
ez év július 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy 
gyermeknevelési támogatásban részesülnek, költségeik további 
enyhítéséhez hivatalból 10 000 Ft támogatást utalt ki.
HeLyI uTAzÁSI béRLeTTÁMOgATÁS: a II. kerületben legalább 
6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is 
itt tartózkodó, nappali tagozaton tanulók részére, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, vagy az önkormányzat rendelete 
szerint gyermeknevelési támogatásban részesülnek és a napi iskolába 
járást, illetve kiválóan sportoló tanulók részére, akik a rendszeres 

edzésre járást a főváros területén csak tömegközlekedési 

eszköz igénybevételével tudják megoldani és más jogcímen nem 
jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybevételére. A támogatás 
mértéke a tanulói Budapest-bérlet teljes árával azonos összegű, 
folyósítására havonta, a megvásárolt bérletszelvény bemutatását 
követően kerül sor.
kedvezMéNyeS éLeLMISzeR-vÁSÁRLÁSI LeHeTőSég: a 
Kerületkártya plusszal a meghatározott alapélelmiszerekből ár-
kedvezménnyel vásárolhatnak a kijelölt üzletekben azon gyermeket 
nevelő családok, amelyek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek, illetve négy 
vagy ennél több gyermeket háztartásukban nevelnek.
eSeTI gyógySzeRTÁMOgATÁS: nemcsak gyógyszerre, hanem 
oltóanyag megvásárlásához is igényelhető azon családok részére, 
amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 91 
200 Ft-ot, gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a 114 000 
Ft-ot, vagy a kérelem beadásakor a következő rendszeres ellátások 
valamelyikében részesülnek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
vagy az önkormányzat rendelete szerinti gyermeknevelési támogatás, 
betegápolási támogatás, rendszeres gyógyszertámogatás, keresetpótló 
támogatás, és az igazolt gyógyszer vagy oltóanyag költsége eléri az 
1000 Ft-ot. A támogatás megállapítható összege az igazolt eseti 
gyógyszer- vagy oltóanyagköltség, de legfeljebb 5000 Ft, oltóanyag 
esetén 10 000 Ft, és évente ugyanazon személy részére legfeljebb 
háromszor igényelhető.
kedvezMéNyeS gyeRMekéTkezTeTéS: a gyermek egyéni 
rászorultsága alapján, az óvodában, iskolában igénybe vett nor-
matív támogatás mellett, az önkormányzat további gyermekenkénti 
kedvezményt állapíthat meg. A kedvezmény feltétele a II. kerületi 
lakóhely vagy tartózkodási hely. Kedvezményben részesíthető az a 
gyermek, illetve tanuló, ahol a családban a közös háztartásban élők 
havi nettó jövedelmének egy főre jutó átlaga a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj 200%-át (jelenleg 57 000 Ft-ot) nem haladja meg. 
A kedvezmény mértékét az egy főre jutó nettó jövedelem összegének 
függvényében állapítják meg. A gyermekét egyedül nevelő szülő, 
gondviselő további 10% kedvezményben részesül.

Kedvezményekről és támogatási lehetőségekről, valamint az ösztöndíjpályázatokról a www.masodikkerulet.hu oldalon olvashatnak.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, 
Sport- és Informatikai Bizottsága a 2019/2020-as 
tanévre felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet.

A pályázaton részt vehet minden magyar-
országi felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali tagozatos) képzés keretében tanul-
mányokat folytató, aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező szociálisan rászoruló diák, 
akinek állandó lakóhelye a II. kerületben van, 
és a családban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
300%-át, amely jelenleg 85 500 Ft. Az ösztön-
díj 10 hónap időtartamra nyerhető el, összegét 
hallgatónként 50 000–100 000 forint/tanév 
között állapítják meg. 

A pályázati kérelmek beérkezésének határide-
je: 2019. SZEPTEMBER 23. (hétfő) 16.00 óra.

A pályázati kiírás, valamint a pályázati adat-
lap és jövedelemnyilatkozat elérhető a II. 
Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Központi Ügyfélszolgálatán (1024 Budapest, 
Margit u. 2-4.), vagy letölthető az önkormányzat 
honlapjáról: www.masodikkerulet.hu/hirdeto-
tabla/palyazatok.

A pályázattal kapcsolatban bővebb informá-
ció a (06 1) 346-5779-es telefonszámon vagy 
a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.
hu címen kérhető.

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat
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A tervek szerint halad a II. Kerületi Önkor-
mányzat iskolabuszprogramjának előké-
szítése. Az  elmúlt hetekben a szakemberek 
kiértékelték a szülői igények kérdőíves fel-
mérése során érkezett válaszokat. Az  eddigi 
eredmények szerint a szülők háromnegyede 
igényt tartana a szolgáltatásra. Számukra a 
legfontosabb szempontok: a gyermekek biz-
tonsága, a késések és a stressz elkerülése, il-
letve a jobb időbeosztás. A válaszadók több-
sége jelentős problémaforrásnak tartja a 
reggeli csúcsforgalmat, valamint a parkolási 
nehézségeket. 

– Az iskolabuszprogram melletti legfonto-
sabb érv világosan kirajzolódik a kutatásból. 
Egyértelműen kiderült, hogy az itt élők túl-
nyomó többsége szerint hosszú távon min-
den lehetséges forgalomcsökkentő eszközt 
meg kell ragadnunk a II. kerület környezeti 
fenntarthatósága érdekében – nyilatkoz-
ta lapunknak a felmérésről a kerület pol-
gármestere. Láng Zsolt azt is elmondta, hogy 
hamarosan részletesen ismerteti a felmérés 
eredményeit, illetve a további lépéseket. 

A II. kerületiek háromnegyede 
szeretne iskolabuszokat

Tanévnyitók kerületünkben

A szülői igények felmérése, a válaszok ki-
értékelése után közlekedési szakemberek és 
az iskolák bevonásával folytatódik a kerüle-
ti iskolabuszprojekt előkészítése.
 

A forgalom mérséklése, a környezeti ter-
helés csökkentése mellett a program kiemelt 
célja a gyermekek biztonságának növelése. 
A koncepció kidolgozása során a II. Kerüle-
ti Önkormányzat négy fő szempontra helye-
zi a hangsúlyt: az iskolabusz-hálózat legyen 
biztonságos és családbarát, működjön meg-
bízhatóan, alkalmazzon környezetbarát meg-

oldásokat, és jelenjenek meg benne a közös-
ségi szempontok.

A projekt szakmai egyeztetésekkel, közle-
kedésmérnökök és más közúti közlekedési 
szakemberek bevonásával folytatódik, illet-
ve az iskolák és a pedagógusok szempontjait 
térképezi fel az önkormányzat. Ezt követheti 
majd az első kísérleti járatok bevezetése.

A gyerekek nagy bánatára véget ért a nyár és a héten vissza kellett ülni az iskolapadba: az első osztályt 790, a középiskolát 588 tanuló kezdte el szeptember 
2-án a II. kerületben. Bár az utolsó tanítási nap még nagyon messzinek tűnhet, hiszen 2020. június 15-én lesz, de addig azért lesz még mód hosszabb pihenésre, 
leghamarabb az október 26-án kezdődő és november 3-ig tartó őszi szünetben, majd a téli és tavaszi szünet során. Az iskolakezdés sok szülő számára megterhe-
lő, az önkormányzat ezért támogatásokkal segíti őket. Ezekről, valamint az ösztöndíjpályázatokról a 4. oldalon és a www.masodikkerulet.hu címen olvashatnak

Tanévnyitó ünnepség a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban Pasaréten



6. OLDAL ÓVODA–ISKOLA BUDAI POLGÁR

A megbeszélésen részt vett Dankó Virág alpol-
gármester és Vargáné Luketics Gabriella humán-
szolgáltatási igazgató. Dankó Virág rövid beszé-
dében elmondta, hogy az önkormányzat számára 
kiemelten fontos terület a nevelési és szociális 
ágazat, intézményrendszerét – amely országos 
szinten is kiemelkedő – működése alapjának 
tekinti. Bölcsődés kortól az érettségiig biztosít 
támogatást, az intézmények kapacitását pedig 
folyamatosan bővíti – idén nyílik meg a II. ke-
rület új óvodája a Kadarka utcában.

Az értekezlet keretében az alpolgármester 
újabb ötéves vezetői megbízást adott át Andrásiné 
Sümegi Szilviának, a Hűvösvölgyi Gesztenyéskert 
Óvoda, Bartusné Tóth Györgyinek, a Kolozsvár Ut-
cai, valamint Haszillóné John Helgának, a Völgy 
Utcai Óvoda vezetőjének. A Törökvész Úti Kéz-
műves Óvoda jelenlegi vezetője, Janecskó Mária 
újabb egy évre vehette át vezetői megbízását. 

A vezetők ezt követően a meghívott előadók 
bemutatkozását és tájékoztatását hallgatták meg. 

Ízletes és egészséges ételek 
a gyerekeknek

Az értekezleten részt vett Varga Szabó Lóránt, 
a kerületi óvodák és iskolák közétkeztetési fel-
adatait ellátó Hungast Vital Kft üzemeltetési 
igazgatója, aki 2017 december elseje óta vezeti 
a céget. Mint mondta, a nyáron mind a három, 
a kerületet ellátó konyha megújult, hogy a jövő-
ben még színvonalasabb ellátást tudjanak nyúj-

Bölcsődékről, óvodákról
Augusztus 28-án tartotta idei nevelési és 
gondozási évnyitó vezetői értekezletét a II. 
Kerületi Önkormányzat Humánszolgáltatási 
Igazgatósága a kerületben működő óvodák 
és bölcsődék vezetőinek részvételével. A ta-
lálkozó célja a következő nevelési év felada-
tainak és változásainak megbeszélése volt. 
A nevelési év kezdetén a vezetők részére az 
a legfontosabb feladat, hogy megismerjék a 
köznevelési törvény óvodákat érintő nyári 
módosításait, és a végrehajtási rendeletek 
megjelenését követően azokat az éves mun-
katervükbe beemeljék. Az egybegyűlteket 
az igazgatóság intézményirányítási osztá-
lyának vezetője, Ötvös Zoltán köszöntötte. 
 

tani, illetve, hogy minél nagyobb biztonsággal 
tudják előállítani a különböző diétáknak meg-
felelő táplálékot. Ezenkívül lecserélték szállító 
járműveiket is, ami jelentősen javítja az étel-
szállítás körülményeit. Az  igazgató elmondta, 
hogy szívesen részt vesznek olyan óvodai vagy 
iskolai programokban, ami az ételkészítéssel, 
egészséges táplálkozással, főzési alapanyagok 
megismerésével kapcsolatos.

Képességfejlesztés játékosan
Az értekezlet másik vendége Kárpáti Imre 

volt, aki egy különleges képességfejlesztő játé-
kot mutatott be. A Szivárvány peca egy olyan vi-
dám társasjáték, amely mozgás közben fejleszti 
a gyerekek szem-kéz és szem-láb koordináció-
ját, finommotorikáját, koncentrációs és logikai 
készségét, javítja a testtartást és a reakció időt, 
erősíti az izmokat. Óvodáscsoportokban nagyon 
jól használható, hiszen játékosan és szórakoztat-
va fejleszt, figyelemzavaros gyerekeknél is kivá-
lóan használható. Bővebb információt a játékról 
a www.szivarvanypeca.hu honlapon találhatnak 
az érdeklődők.

A könnyebb, gyorsabb 
adminisztrációért

Dr. Szilágyi Barnabás pszichológus és közgaz-
dász, a Debreceni Egyetem docense több mint 
két évvel ezelőtt kezdte el annak az online ad-
minisztrációs rendszernek a fejlesztését, amely 

kifejezetten óvodáknak készült és az óvodapeda-
gógusok munkáját segíti. Az ovped.hu oldal célja, 
hogy megkönnyítse az óvodák adminisztrációs 
munkáját, teljes átláthatóságot és naprakész in-
formációkat biztosít a felhasználóknak és nem 
utolsó sorban nagyban lecsökkenti az adminiszt-
rációra fordítandó időt. Az egyszerűen kezelhető 
és nagyon esztétikusan elkészített oldalon lehe-
tőség van a gyermekek regisztrációjára, a neve-
lési tervek és eredmények nyomon követésére, 
azonnali statisztikák lekérésére, a képességek 
értékelésére. Az adminisztráció mellett mese- és 
játéktár is található az oldalon, amit a felhasználó 
óvodapedagógus tapasztalata szerint gazdagíthat.

Befogadó tréning
Harsányi Eszter, az Ideathlon Kft. képviselője 

tájékoztatta a vezetőket az Eltérő fejlődésű gyerekek 
csoportfoglalkozásba történő bevonása című cso-
portos tréningről, amelyet 2019 októberétől az 
Önkormányzat finanszírozásában valamennyi 
óvodában és tagintézményében óvodapedagógu-
soknak, pedagógiai asszisztenseknek, dajkáknak 
tartanak. 

A tréning célja, hogy a játék során érzelmek-
kel, viselkedéssel, a másik emberrel való viszo-
nyulással megismerhessék annak folyamatát, 
hogy hogyan segíthetik a gyermekeket speciá-
lis nehézségeikben, és ezáltal lehetővé tegyék a 
gyermek összetettebb kapcsolatát az őket körül-
vevő környezettel. PZS

Az őszi évad első előadása SZEPTEMBER 
24-én, kedden 17 órától lesz, amikor 
dr. MAgyAr lóránt orvos, teológus, 
mentálhigiénés szakember, egyetemi 
oktató ég veled Aggódás! (vAgy 
Mégse…?) címmel tart előadást az ér-
deklődőknek. „Iskolakezdés = állandó 
aggódás. Az aggódás és szorongás felőröl 
mindenkit, megfoszt az örömtől, lebénítja lel-
künket, képességeinket, lehetőségeinket. Néhány 
egyszerű lépés, és elbánunk vele. Menjünk fö-

lébe a felhőknek és fordítsuk arcunkat 
a Nap felé...”
Helyszín a KSH Könyvtár, Thirring La-
jos-terme (1024 Keleti Károly utca 5.).

Figyelem, változás az előző fél-
évhez képest! A terem befogadó-

képessége és az előadások alatt ren-
delkezésre álló gyermekfelügyelet miatt 

előzetes regisztráció szükséges, amit a huszar.
eszter@masodikkerulet.hu e-mail-címen, vagy a 
(06 1) 346-5503-as telefonszámon tehetnek meg.

Szeptembertől újraindul a II. kerületi Önkormányzat 
Szülők Akadémiája című ingyenes előadás-sorozata

Az intézmény v
ezetôk 

megbeszélése az 

elôttünk álló 

nevelési évr
ôl

További előadások
OKTÓBER 17., csütörtök 17órától 

– dr. Vekerdy Tamás: 
gyerekek, óvodák, Iskolák
NOVEMBER 7., csütörtök 17 órától 

– dr. Fodor Szilvia: 
tehetséggondozás 
vAgy túlterhelés?

DECEMBER 5., csütörtök 17 órától 
– dr. Falus András: 

egészségtudAtosság 
– nevelés és ePIgenetIkA



2019/15 – szeptember 7. ÓVODA–ISKOLA 7. OLDAL

Pitypang Utcai Óvoda
Pedagógusaink régóta végeznek madárgondozást 
és nevelik, érzékennyé teszik a gyerekeket a mada-
rak szeretetére. Óvodánk tágas, nagy ablakokkal 
rendelkező csoportszobái lehetővé teszik, hogy a 
gyerekek ne csak az udvari, hanem a benti játék-
idő alatt is megfigyeljék, felismerjék a madarakat, 
és ezeket madármegfigyelő lapokon rögzítsék. 
A csoportokban színes képek, könyv, madaras játék 
járul hozzá az ismeretterjesztéshez. Az egész éves 
madáritatás híveként minden csoport madáritatót 
helyezett ki a saját udvarrészére, melyet folyama-
tosan gondoz.

Községház Utcai Óvoda, 
Hidegkúti úti tagóvoda

Az MME oktatója változatos eszközökkel, módsze-
rekkel, kitűnő énekhangjával keltette fel a gyermekek 
érdeklődését, és az ő aktív részvételükkel játékos 
tevékenységeken keresztül juttatta új ismeretekhez 

Barátságban a madarakkal
A II. kerület zöld jellegét erősíti az önkor-
mányzat és a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) programja, 
amely az első év sikerét követően szeptem-
bertől folytatódik tovább.
 

és tapasztalatokhoz a kicsiket. Nagy sikere volt a 
Horgásztó körül élő madarak felkutatásának, meg-
figyelésének. Télen az óvodások felelősen gondos-
kodtak a madarak etetéséről az óvoda kertjében, 
és bővültek ismereteik az állatokról szóló dalokkal, 
versekkel, játékokkal.

Fillér Utcai 
II. Számú Gondozási Központ 
Már az odúk kihelyezése és az oktatás is nagyon 
informatív volt tagjaink számára. A madártani 
egyesület munkatársa valóban megtett mindent 
azért, hogy átadja a tudást. Nem is kellett sokat 
várnunk az első kis fészek megjelenésére: cine-
gék nevelkedtek benne. Ezt a kedves és megható 
folyamatot a demenciával élő időseink nap mint 
nap nyomon követhették az ablakból.

Értelmi Fogyatékosok Nappali 
Otthona

Az MME munkatársa intézményünkben ismeret-
terjesztő előadást tartott az állatok védelméről és 
a madarak téli etetéséről, melyhez szemléltetőesz-
közöket is hozott. Kétféle madárodút helyeztünk fel 

a kertünkben található fákra, emellett egész 
télre elegendő madáreleséget is kaptunk. 
A megfelelő gondozásnak köszönhetően 
tavasszal az odúkban a széncinegék már 
fészket is raktak és a fiókáik is kikeltek. 
Nagy élmény számunkra, hogy fejlő-

désüket és kirepülésüket is figyelemmel 
kísérhettük. A programot – a fenntarthatóság 

jegyében – szeretnénk a jövőben is folytatni.

A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 

elérhetőségei: www.mme.hu, 
gyerekhonlap: www.csipogo.hu, Facebook: 

MME–Magyar Madártani Egyesület.

Az ingyenes komposztálóprogram, az ágap-
rítás, a veszélyeshulladék-gyűjtés és a köz-
területeket gondozó közösségek támogatása 
mellett a II. Kerületi Önkormányzat a Ma-
dárbarát Programmal is kerületünk zöld-
övezeti jellegének megőrzését, a környezeti 
értékek megóvását, a természet védelmének 
fontosságát hangsúlyozza. Az MME munka-
társai az elmúlt egy évben tizenkilenc óvo-
dában, hat bölcsődében, három gondozási 
központban, valamint az Értelmi Fogyatéko-
sok Nappali Otthonában tartottak rendsze-
res madárismereti és madárvédelmi foglal-
kozást az önkormányzat finanszírozásával. 
A programhoz madárodúkat, madáretetőket, 
eleséget biztosítottak és különböző kiadvá-
nyokat adtak. Tavaly több mint kétezer fiatal 
részesült az egyesület környezeti nevelőinek 
oktatásában. A szakfoglalkozások a szeptem-
beri tanévkezdéssel újraindulnak, miközben 
az önkormányzat vizsgálja, hogy miként le-
hetne tovább növelni a programba bevontak 
számát. A Budai Polgárhoz időközben több 
intézmény is eljuttatta véleményét az egyéves 
Madárbarát Programról, ezekből készítettünk 
egy fé szek aljányi összeállítást.

Szemlőhegy Utcai Óvoda
Óvodánkban már két éve nagy megelégedéssel működött 
a program, a szülők által finanszírozva. Öröm, hogy a 
fenntartó önkormányzat anyagilag hozzájárult ahhoz, 
hogy új és érdekes természeti ismeretekkel gazdagod-
janak a gyerekek, akik nemcsak a madarakról, hanem 
más állatokról és növényekről is tartalmas ismereteket 
kaptak a foglalkozás keretein belül. Az MME környezeti 
nevelője, Bianka név szerint ismeri a gyerekeket, türel-
mes és mosolygós, az óvoda napirendjéhez rugalmasan 
alkalmazkodott, mindig a gyerekek érdekeit nézte.

Folytatódik 

a II. kerület
 

környezetvé
delmi 

programja

Az idén tavasszal átadott 
adyligeti parkban madárbarát 

tanösvényt alakított ki 
az önkormányzat
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A szombat esti koncerten a rendezvény házi-
asszonya, Schmitt Pálné Makray Katalin kö-
szöntötte a templomkertet megtöltő hallgató-
ságot, majd átadta a szót a jótékonysági estek 
fővédnökének, Láng Zsoltnak. A polgármester 
elmondta, hogy előző nap érkezett vissza Ko-
lozsvárról, ahol a II. kerület a fennállásának 
tizedik évfordulóját ünneplő Kolozsvári Magyar 
Napok díszvendége volt. Mint mondta, az érté-
kekben oly gazdag II. kerület elsősorban a kul-
turális és művészi területeken keresi és ápolja 
a kapcsolatokat az ország határain kívül is. En-
nek egyik példája, hogy kerületünk öt éve fő-
támogatója a Kolozsvári Ünnepi Könyvhétnek. 
A kolozsvári magyar szervezetekkel folytatott 
megbeszélések és megállapodások okán Láng 
Zsolt reményének adott hangot, amely szerint 
a jövőben még szorosabb kapcsolatokat lehet 
kialakítani az ottani magyarsággal, az egyházak-
kal, iskolákkal, a II. kerületi művelődési köz-
pontok és kulturális rendezvények pedig a jö-
vőben még több határon túli művészt láthatnak 
vendégül. A polgármester röviden bemutatta 
az est főszereplőit is. Mint megtudtuk, Szent-
egyháza a legmagasabban fekvő magyar város a 
Székelyudvarhelyet Csíkszeredával összekötő út 
mentén, lakosainak 95 százaléka székely-ma-
gyar. 1982 óta működik itt a Gyermekfilhar-
mónia, amelyet Haáz Sándor zenetanár vezet. 
A „Fili” néven ismertté vált kórus elsődleges 
célja a hagyományőrzés és a közösségteremtés. 
Az ének- és zenekart az idei Székely Fesztiválon 
is kitüntették: a Polgári Magyarországért Ala-
pítványtól a Fiatalok a Polgári Magyarországért 
díj 2019 elismerést vehette át.

A száz kórustag és negyven zenekari tag Haáz 
Sándor vezetésével adott koncertjét a közönség 
szűnni nem akaró tapssal honorálta. A műsor-
ban a magyar történelmi és népdalok mellett 
cseh, lengyel, cigány, német és svéd dalok is 
felcsendültek, eredeti nyelveken. 

A hangversenyt mások mellett Varga Mihály 
pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő, 
Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat elöljárója, Makra Krisztina önkor-
mányzati képviselő és Csere István, a Máriare-
mete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola 
igazgatója is meghallgatta.

A jótékonysági estek bevétele a templom javát 
szolgálja: a művészek a művészetükkel, a hall-
gatók adományaikkal támogatják a bazilika szé-
pülését, megújulását. Esterházy László kanonok, 
esperes plébános, a jótékonysági estek házi-
gazdája ez alkalommal azonban kivételt tett, és 
a koncert teljes bevételét a szentegyháziaknak 
ajánlotta fel. PZS

Száznegyven székely gyermek egy színpadon
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Gyer-
mekkórusa és Zenekara, azaz a Fili volt a 
legutóbbi vendége a 14. évadába lépett 
Templomkerti esték elnevezésű kulturá-
lis és jótékonysági rendezvénysorozatnak. 
A hangversenyt nagy érdeklődés mellett 
augusztus 24-én tartották a máriaremetei 
bazilika Makovecz-oltáránál.
 

hAáz sándor erdélyi magyar 
karnagy, zenetanár, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia tagja.

1955-ben született Székelyudvarhe-
lyen. Nagyapja a festő és múzeumala-
pító etnográfus Haáz Rezső, édesapja 
a tanár és néprajzkutató Haáz Sándor 
volt. A marosvásárhelyi Művészeti Lí-
ceum zene szakos diákjaként hegedűt 
és brácsát tanult, szabadidejében főleg 
néprajzzal foglalkozott. Felsőfokú tanulmányait a ma-
rosvásárhelyi tanárképző főiskola zene szakán kezdte. 
Diákként részt vett a marosvásárhelyi régizene-együttes 
megalakulásában. 1978-ban Szentegyházára került 
általános iskolai zenetanárnak. Számos kitüntetése 
sorában a legutóbbi a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tiszti keresztje, amit 2011-ben vehetett át.

– Nagyon jól érezzük magunkat Máriaremetén, 
még ha kicsit gyötör is a hőség – igaz, számítottunk 
rá, hogy nem fogunk fázni, ha lejövünk a Hargitáról 
– árulta el érdeklődésünkre a koncertet követően a 
karnagy. – Nagyon megható, hogy ennyien kíváncsiak 
voltak ránk. Remek emberekkel találkozhattam, köz-

tük a polgármester úrral és Schmitt Pál 
volt köztársasági elnökkel, de negyven 
éve nem látott régi osztálytársak és új 
ismerősök is felbukkantak. 

Körülbelül tíz éve jártunk már itt, 
egy adventi hangversenyt adtunk a 
templomban, akkor barátkoztam össze 
Esterházy László atyával is. Azok a gye-
rekek, akiket akkor elhoztam, jórészt 
már „kiöregedtek” az együttesből. 

Nálunk ugyanis 8–18 éves korú gyerekek a kórus- és 
zenekartagok, tehát állandóan cserélődnek. Reperto-
árunkat is az ő felkészültségük, zenei képzettségük 
határozza meg. Szerencsére a nagyok tolerálják a 
kicsikhez igazodó dalokat, a kicsik pedig igyekeznek 
felnőni a nagyokhoz, így igazi harmónia és egyetértés 
alakul ki a csapatban. Nagyon nagy munka fekszik 
a Filiben, főleg a folyamatos „újratermelés” nehezíti 
meg a dolgunkat. 

Nem most jöttünk utoljára, minden gyermeknek, 
a jövőbeni együttestagoknak is szeretném megmu-
tatni az anyaországot, Budapestet és ezt a gyönyörű 
kerületet.
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Korcsoportok, távok, rajtok
Kerekesszékes futam, 1000 m. Rajt: 9.00 óra

vi. korcsoport: 2001-2002-ben születettek, 2200 m. Rajt: fiúk 9.15-kor, lányok 9.25-kor

v. korcsoport: 2003-2004-ben születettek, 2200 m. Rajt: fiúk 9.35-kor, lányok 9.45-kor

iv. korcsoport: 2005-2006-ben születettek, 1800 m. Rajt: fiúk 10.10-kor, lányok 10.20-kor

iii. korcsoport: 2007-2008-ban születettek, 1800 m. Rajt: fiúk 10.40-kor, lányok 10.50-kor

ii. korcsoport: 2009-2010-ban születettek, 1300 m. Rajt: fiúk 11.10-kor, lányok 11.20-kor

i. korcsoport: 2011-ben vagy később születettek, 1000 m. Rajt: fiúk 11.40-kor, lányok 11.50-kor

Felnőtt és családi futás, valamint gyaloglás: 2200 m. Rajt: 12.15-kor

eredményhirdetés
V-VI. korcsoport 10 órakor | IV. korcsoport 10.30 órakor | III. korcsoport 11 órakor 

| II. korcsoport 11.30 órakor | I. korcsoport 12.05 órakor | felnőtt kategória 12.30-kor.

2019

előnevezés
A kerületi iskoláknak előnevezési lehetőséget biztosítanak 
a testnevelőknél. Előnevezni a www.masodikkerulet.hu 
honlapról letölthető nevezési lap kitöltésével és bekül-
désével lehet: e-mailben a kaptato@masodikkerulet.hu 
e-mail-címre, illetve személyesen, vagy postai úton a 
II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. címé-
re (1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.). Előnevezés 
szeptember 13-án 16 óráig.

Helyszíni nevezés
Helyszíni nevezés a versenyközpontban 8 órától. Minden 
távnál a rajt előtt 15 perccel lezárják a nevezést, ezután rajt-
számot már nem adnak ki. A versenyen nevezési díj nincs.

versenyrajt
Minden kategóriában, rajtonként külön indulnak el a 
kerületi iskolák versenyzői, kategóriánként, iskolánként 
4-4 fő. A további indulók teljesítik a távot, az iskolák 
részvételi versenyében képviselik iskolájukat. A verseny-
zők megkülönböztetett színű rajtszámmal vesznek részt 
a versenyen. A  legeredményesebben versenyző iskolák 
tárgyi jutalmat kapnak.

Iskolák közötti verseny
A tanulók létszámához viszonyítva az első hat, legtöbb is-
kolást megmozgató II. kerületi iskola vásárlási utalványban 
részesül: 1. helyezett: 80 ezer Ft; 2. helyezett: 70 ezer Ft; 3. 
helyezett: 60 ezer Ft; 4. helyezett: 50 ezer Ft; 5. helyezett: 
40 ezer Ft, 6. helyezett: 30 ezer Ft.

Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a tanulók 
által leadott nevezési lapok, hanem a célba érkezések, a 
célban leadott, a rajtszám sarkán lévő igazolójegy alapján 
állapítják meg.

díjazás
Minden gyerekkategória első három fiú és lány helyezettje 
érmet, oklevelet, és sportfelszerelési ajándékcsomagot nyer, 
valamint az első helyezett érmet, oklevelet és serleget kap. 
Minden induló a verseny emblémájával ellátott pólót kap 
a célban a rajtszám sarkán lévő igazolójegy leadása után.

továBBI InForMácIók
• A versenyen minden 

felkészült futó, illetve ke-
rekesszékes rajthoz állhat, aki a 
versenykiírásban foglalt feltéte-
leket elfogadja. • Kizárják azt 
a versenyzőt, aki a rajtszámát 
összehajtja, letakarja, nem a mel-
lére tűzve viseli a verseny ideje 
alatt, továbbá, aki nem teljesíti 
a versenyszervezők által kijelölt 
teljes távot, vagy a nevezési la-
pot pontatlanul, nem a valóság-
nak megfelelő adatokkal, illetve 
hiányosan tölti ki. • A futóver-
senyen görkorcsolyázni, kerék-
pározni, kerékpáros kísérővel, 
rajtszám nélkül, kutyával futni 
tilos! • Átöltözési, csomagmeg-
őrzési lehetőséget a Millenáris 
Park helyiségeiben biztosítanak. 
• Az esemény helyszínén bár-
milyen kereskedelmi és reklám-
tevékenység csak a II. Kerületi 
Önkormányzat előzetes engedé-
lyével, egyeztetett formában és 
módon végezhető. • A II. Kerületi 
Önkormányzat szervezési okok 
miatt fenntartja a jogot, hogy a 
résztvevők számát korlátozza, 
és a nevezést bármikor lezárja. 
• A II. Kerületi Önkormányzat 
fenntartja az útvonal- és idő-
pont-változtatás jogát.

Kerületi Kaptató

szeptember 29.,

A II. Kerületi Önkormányzat 

utcai futóversenye

A versenyen nevezési díj nincs!

Szervező: 
II. Kerületi Önkormányzat

www.masodikkerulet.hu

 vasárnap
a Millenárison
(1024 Kis Rókus u. 16–20.) 
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A csütörtök és péntek reggeli be-
harangozó vígasságot követően 
kezdetét vette a számos szóra-
koztató és színvonalas progra-
mot kínáló rendezvénysorozat: 
koncertek, színházi előadások, 
kiállítások és gyermekműsorok 
kínáltak vidám és tartalmas idő-
töltést gyermekeknek és felnőt-
teknek egyaránt. 

Az esemény házigazdája Láng 
Zsolt polgármester volt, aki a 
péntek esti Cseh Tamás-emlék-
gála előtt köszöntötte a fesztivál 
résztvevőit, a fellépő művészeket, 
a szervezőket és nem utolsó sor-
ban a közönséget. Külön köszön-
tötte az olaszországi Rieti város 
önkormányzatának képviselőit, 
akik négy kiváló operaénekessel 
látogattak el a nyárzáró rendez-
vényre. A  polgármester hang-
súlyozta, hogy a fesztivál minden 

Gyönyörű napsütéssel és színes programokkal búcsúzott a nyár
Kegyes volt az időjárás a fesztivá-
lozókhoz: augusztus utolsó hét-
végéjén igazi nyári melegben és 
nyári hangulatban zajlott a XXI. 
Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál.
 

évben vendégül lát határon túli 
fellépőket is, ezzel is erősítve azt 
a törekvést, hogy a pesthidegkúti 
helyszín, a Klebelsberg Kultúrkú-
ria a magyarok találkozóhelyévé 

váljon. Azt is elmondta, hogy az 
elmúlt években mindig egy vezér-
fonalra fűzték fel a műsorokat a 
szervezők. Idén – lévén 2019 II. 
Rákóczi Ferenc-emlékév – a ku-
ruc időket idézte több mese, szín-
darab és zenei program is. 

Láng Zsolt két fontos évfordu-
lóról is megemlékezett: Ady End-
re halálának századik évfordulója 
alkalmából a nagyváradi Ady End-
re Emlékmúzeum gyűjteményé-
ből válogató kiállításra hívta fel 
hallgatósága figyelmét, amely Ady 
nagyváradi életébe enged bepil-
lantást. Emellett egy másik köl-
tőre, a tíz éve elhunyt Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas dalnokra, Cseh 
Tamásra is emlékeztetett, akinek 

dalait olyan kiváló művészek tol-
mácsolták a fesztiválon, mint Für 
Anikó, Udvaros Dorottya, Kálloy 
Molnár Péter, Nagy Dániel Viktor, 
Hrutka Róbert és Szegezdi Róbert. 

A polgármester beszéde vé-
gén beszámolt arról is, hogy mi 
minden fejlődött, épült-szépült 
Pesthidegkúton az elmúlt évben. 
Megemlítette a Kultúrkúriával 
szemben elkészült parkolót, a 
művelődési központhoz vezető 
felújított kishidat és a hamarosan 
elkészülő Helter hidat, a nemrég 
átadott adyligeti közösségi teret, 
valamint a közeljövőben elkészü-
lő Templom utcai játszóteret és a 
városrész új, Kadarka utcai óvo-
dáját. PZS

Láng Zsolt polgármester 
a rendezvény házigazdájaként 
köszöntötte a fesztiválozókat

Imre Zoltán, a Nagyváradi Múzeum  
és Kulturális Központ kultúráért felelős 
főigazgató-helyettese a megnyitón

A hagyományőrző asszonyok évről évre
visszatérő vendégei a fesztiválnak

A tíz éve elhunyt Cseh Tamás dalait Szegezdi Róbert, Für Anikó, 
Udvaros Dorottya, Kálloy Molnár Péter, Nagy Dániel Viktor és 
Hrutka Róbert adta elő
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Gyönyörű napsütéssel és színes programokkal búcsúzott a nyár

Csabai Péter VÖK-elöljáró 
adta át a horgászverseny 
győztesének a jutalmat

A Daniel Speer Brass rézfúvós együttes az ismert dalok mellett 
a hangszerek történetével is megismertette a közönséget

A kicsik közelebbről is megnézhették
a Rutkai Bori Banda mesekoncertjének bábjait

A Kolompos együttes Jönnek a huszárok című 
mesejátéka a színpadra csalta a gyerekeket

Nincs hidegkúti fesztivál
gólyalábasok nélkül

Pesthidegkúton

Láng Zsolt polgármester kisfiaival 
látogatott ki Pesthidegkútra

Federica Rinaldi operaénekes három 
művésztársával az olaszországi Rietiből érkezett 
és adott mediterrán hangulatú koncertet

A Zöldág divatbemutató modelljei 
a Kultúrkúria lépcsőjénél
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MozgóurnA Igénylése. Az a szavazóköri név-
jegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgá-
sában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogvatartása miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szem-
pontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, 
illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Az igénylés 
szabályait keretes írásunkban olvashatják.

átjelentkezés MásIk szAvAzókörBe. Át-
jelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, 
aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló 
kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább 2019. október 13-ig tart. 

A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző ne-
gyedik napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához.

A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak 
szerint kell eljárni:

•  levében, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül on-
line benyújtott kérelmeknek 2019. október 9-én 
16.00 óráig,

•  személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online 
benyújtott kérelmeknek 2019. október 11-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

telePülésI szIntű lAkóhellyel rendel-
kezők szAvAzásA.

•  Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel 
rendelkezik, akkor az adott település kijelölt sza-
vazókörében adhatja le a szavazatát.

•  Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel 
sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási 
irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie 
kell a regisztrációját.

segítséget Igényelhet válAsztójogA 
gyAkorlásához a fogyatékossággal élő választó-
polgár az alábbiak szerint:

•  Braille-írással készült értesítő megküldése, 
•  könnyített formában megírt tájékoztató anyag 

megküldése, 
•  Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása 

a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás 
során,

•  akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. 
A szavazólap kitöltésében segíthet a szavazópolgár 

által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, 
akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

szeMélyes AdAtok kIAdásárA vonAtko-
zó szABályok. A választópolgároknak 2014. január 
1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsák az adataik 
kampánycélú kiadását, továbbá lehetőségük van arra 
is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is 
megtiltsák adataik kiadását.

A neMzetIségI önkorMányzAtI kéPvI-
selők válAsztásA. A nemzetiségi szavazóköri 
névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki 
legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott 
kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként 
a központi névjegyzékben (Ve. 315. §).

Választójog: A választáson választó, aki a nemzetiségi 
névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe 
kérelmére fel kell venni azt, aki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán szavazati 
joggal rendelkezik, a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvényben meghatározott (bolgár, görög, 
horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, 
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, 
és e nemzetiséghez tartozását a Nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott tar-
talommal és a Ve-ben meghatározott eljárási rendben 
megvallja (2011. évi CLXXIX. tv. 53. § (1), Ve. 85. § (1) 
a), valamint a Ve. 86. § a)-b) pontja). Egy személy egy-
idejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepel-
het (2011. évi CLXXIX tv. 53. § (2)). A választópolgár a 
lakóhelye szerinti településen vagy a választás kitűzését 
megelőző harmincadik napig, azaz 2019. június 26. nap-
jáig, bejelentett tartózkodási helye szerinti településen 
szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben (2011. évi 
CLXXIX tv. 53. § (3)). 

Választókerület: A települési nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választásán a település, a fővárosi 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 
főváros, a megyei nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásán a megye, az országos nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választásán az ország területe egy 
választókerületet alkot (2011. évi CLXXIX. törvény 55. §). 
Szavazás: A választópolgár azon a településen szavaz-
hat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 
A választópolgár a települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán 3, ill. 5 települési képviselőjelöltre, 
a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tásán egy területi listára, és az országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán egy országos 
listára szavazhat (2011. évi CLXXIX. törvény 64. §).

 dr. SZalaI tIBor, a VálaSZtáSI Iroda VeZetője

Tájékoztató az önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról

Tisztelt Választópolgárok! Magyarország 
köztársasági elnöke a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választá-
sát 2019. október 13. napjára tűzte ki. A 
Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a 
napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők idei választását is. A választások 
tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvényben rögzített garanci-
ális elemek biztosítják. Az alábbiakban a 
választással kapcsolatos fontos és hasznos 
tudnivalókat gyűjtöttük egybe.

 

A válAsztásI IrodA hivatali helyisé-
gének címe: 1024 Budapest, Mechwart liget 

1. II. emelet 219. szoba (félfogadás minden 
nap: 8.00–16.00 óra között). Tel: (06 1) 346-5526, 
(06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5633.

onlIne Igénylés. Ügyfélkapus azonosítás 
nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 2019. 
október 9. szerdán 16.00 óráig nyújtható be. 
Ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 
12.00 óráig nyújtható be.
szeMélyesen történő Igénylés. A szava-
zást megelőző második napon 2019. október 11. 
pénteken 16.00 óráig nyújtható be a helyi válasz-
tási irodához. Postán (levélben) történő igénylés: 
A szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 
9. szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához. Írásbeli meghatalmazással 
rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő 
igénylés: a szavazást megelőző második napon 
2019. október 11. pénteken 16.00 óráig a he-
lyi választási irodához vagy a szavazás napján 12.00 
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható 
be. Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező 
KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb sze-
mély) a szavazást megelőző negyedik napon 2019. 
október 9. szerdán 16.00 óráig a helyi választási 
irodához vagy a szavazás napján 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be. Fontos, hogy 
aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos 
módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurna igénylése

A képviselő-testület augusztus 27-én tartott rendkívüli ülésén megválasztotta a 2019. évi helyi önkormányzati 
választásokon a II. kerületben közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjának dr. Földváryné dr. Orosz Julian-
nát, dr. Zegnál Mártát, Lehoczki Jánosnét, valamint póttagjainak Kizman Istvánt és Rózsáné Sugár Mária Annát
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Különleges kerületi tabló a Vízivárosban

A Budai Polgár szerkesztősége mindig is fon-
tos feladatának tekintette, hogy a kerületet 
irányító önkormányzat hírei, testületi ülései-
nek döntései, a lakosságot érintő tudnivalók 
mellett színes és olvasmányos cikkekkel, in-
terjúkkal gazdagítsa a lapot. Az elmúlt években 
számos művész, tudós, sportoló, pedagógus, 
orvos vallott arról, hogy miért szereti kerü-
letünket, hogyan inspirálja őket munkájuk 
során szűkebb környezetük. 

A kiállítást Láng Zsolt polgármester nyitot-
ta meg, aki első szavaival megindultságának 
adott hangot. Kerületünket kivételes helynek 
nevezte, amely évtizedek óta olyan nagyszerű 
művészeknek, tudósoknak és sportolóknak ad 
otthont, akiknek híre messze túlment a kerü-
let, sőt hazánk határain, és akiknek alkotásaira 
és teljesítményére az egész ország büszke le-
het. Mindannyiunk közös céljának nevezte, 
hogy a „budai értékek” megmaradjanak és 
gyarapodhassanak. 

A tárlat megnyitóján – legnagyobb örö-
münkre – több fénykép is „megelevenedett”: 

Szeptember 17-ig látogatható a Vízivárosi 
Galériában a lapunk archívumából válogató, 
Budai értékek, budai polgárok című kiállítás. 
A tárlaton közel ötven közismert, a II. kerü-
lethez kötődő kivételes ember portréja látha-
tó, akikkel az elmúlt években a Budai Polgár 
hasábjain már találkozhattak olvasóink. 
 

személyes részvételével emelte az esemény 
fényét Kiss Mari, Felkai Eszter, Bálint András 
színművész, Gánóczy Mária, Kass Eszter, Haj-
nal Gabriella képzőművész, Nagy Judit televí-
ziós újságíró, Cakó Ferenc, a homok animáció 
feltalálója, Gelencsér Tímea, akit 2016-ban 
Magyarország Szépének választottak, Hor-
nyánszkyné Becht Erika zongoratanár, aki több 
kiemelkedő tehetséget is elindított művészi 

pályáján, és nem utolsó sorban Bársony Bálint 
szaxofonművész és zeneszerző, aki a megnyitó 
közönségét csodálatos játékával is megaján-
dékozta.

A Budai értékek, budai polgárok című fotóki-
állítást keddtől péntekig 13–18 óráig, szom-
baton 10–14 óráig lehet megtekinteni a Vízi-
városi Galériában (1027 Kapás utca 55.).

 Péter ZSuZSaNNa

Riczkó Andrea képviselő, Kiss Mari és Bálint András színművész, 
valamint Láng Zsolt polgármester

Kass Eszter festőművész és édesanyja,
Hajnal Gabriella textilművész

Cakó Ferenc animációsfilm-rendező

A vendégek között Bársony Bálint zenész feleségével 
és kislányával, Nagy Judit televíziós újságíró,
Gelencsér Tímea szépségkirálynő, valamint Gánóczy 
Mária festőművész 
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Sok kerületi lakos kedvence 
az immár harminc éve működő MDF-piac

1989-ben, harminc éve alapították az MDF-pi-
acokat, amelyeken a termelők a közvetítő 
kereskedelem kiiktatásával, közvetlenül a 
fogyasztóknak kínálhatták termékeiket. Ke-
rületünkben az Árpád fejedelem útján azóta 
is nyüzsgő vásárokat tartanak minden szom-
baton. Az alapító ötletgazda, Zacsek Gyula 
köszönetet mondott a jubileumi évforduló 
alkalmából Láng Zsolt II. kerületi polgármes-
ternek, hogy évtizedek óta, már képviselő-
ként is támogatta és támogatja jelenleg is a 
helyi piac működését. A piacon átadott ünne-
pi frissen sült kenyeret és az árusok gyümöl-
cseit a Cseppkő Gyerekotthoni Központ kis 
lakóinak vitte el a polgármester.
 

Egy emberöltővel ezelőtt, harminc éve, 1989. 
augusztus 29-én alapította Zacsek Gyula a ke-
rületünkben működő MDF-piacot. A  vevők 
körében töretlen a lelkesedés a kis piacért, 
ahol szombatonként mintegy hetven árus kí-
nálja friss portékáit elérhető áron. 

– Annak idején egészen más volt hazánkban 
az egész kereskedelmi rendszer, a zöldség- és 
élelmiszer-kereskedelem is. Közgazdászként 
próbáltam rájönni, hogy az akkori zöldségmaf-
fiát hogyan lehetne megtörni. Az ér-
vényben lévő rendelet szerint, bár a 
vidéki termelő árusíthatott közte-
rületen, de hogy hol, azt senki sem 
tudta és nem is foglalkoztak ennek a 
szervezésével. Úgy gondoltam, ha én 
magam irányítom azt, hogy hová hí-
vom a termelőket, és én teszem köz-
zé alapítványként a sajtóban, hogy 
hol és mit lehet majd vásárolni, akkor ezzel 
a marketinggel sikerre vihetem az árusítást. 
Néhány barátommal fél éven át dolgoztunk az 
ötleten. A közterületen kialakított heti vásár 
mára hagyományt teremtett.

Hogyan született meg az Árpád fejedelem 
úti MDF-piac?

Olyan helyet kerestünk, ahol rendelkezésre 
áll egy nagy parkoló és tömegközlekedéssel is 
könnyen megközelíthető. Egy termelő csak ak-
kor utazik ide több száz kilométer távolságból, 
ha tudja, hogy eladja az áruját. Ma már egészen 
biztos lehet ebben. Már régóta rendezett terü-
leten, a Komjádi és Harcsa utca közti szakaszon 
működik a piac. Úgy érzem, hogy az évtizedek 
alatt szoros kapcsolat alakult ki a vevők és a ter-
melők között. A vevők tudják, hogy hol kapják 
meg a legfinomabb sárgarépát, dinnyét, ahogy 
tudják azt is, hogy permetezve van-e az, amit 
vesznek, és ha igen, akkor mivel. Igazi jó han-
gulatú piaci élet van itt.

Sokan vitatkoznak a piac nevének eredeté-
ről. Az egykori pártról kapta a nevét?

Hivatalosan ma már nem így hívják, hanem 
úgy, hogy Komjádi hetivásár, de a keresztségben 
valóban ezt a nevet kapta és MDF-piac néven 
indult. Ugyan akkoriban az MDF képviselője 

voltam, de a piacot a Piacfejlesztési Alapítvány 
keretében szerveztük. Ennek az alapítványnak 
a bejegyzett angol megnevezése a Market De-
velopment Foundation, ennek a kezdőbetűi is 

az MDF-et adják ki, így végül rajta 
maradt a név. 

Részt vesz még a piac életének 
szervezésében?

Abszolút, mindenkivel kapcso-
latban állok. Itt minden szombaton 
megtalálnak, nekem ez az életem, 
nyugdíjasként a szombat a munka-
napom. Mindenki ismer, mindig 

van kivel megvitatni a világ dolgait. Hat óra kö-
rül már nagy számban jönnek a vevők és délig 
rengetegen ellátogatnak ide, egy óra körül kez-
denek pakolni a termelőink. Utána pedig jön-
nek a közterületesek és rendet raknak, mindig 
tisztaságot hagyunk magunk után. Körülbelül 
hetvenen árulnak nálunk. Az augusztus ugyan 
uborkaszezon, sokan nyaralnak, így pár árus-
sal kevesebb van, de ha megnézi, most is teli 
van a piac. Nem vezetünk statisztikát, nagyjából 
két-három ezer ember fordul meg itt szom-
batonként. 

Vannak a piacot érintő tervei?
Annak örülnék, ha ez a rend, ami most jel-

lemző rá, mindig megmaradna, ezzel együtt 
szerintem tökéletesen működik. Minden ki 
van alakítva, mindenki tudja a dolgát. Nekem 
kivételesen jó a kapcsolatom az önkormány-
zattal. Polgármester úrnak és munkatársainak 
nagyon hálás vagyok a támogatásáért, ő már 
akkor mellém állt, amikor még csak képviselő 
volt és harcolt velem a piacért. Úgy vélem, a hi-
vatalnak az a fontos, hogy ha a kerületben meg-
rendeznek egy eseményt, akkor az ne okozzon 
külön gondot, és legyen rend. Rólunk mindez 
elmondható, és az is, hogy örömet szerzünk a 
kerületi vásárlóknak. NZSa

gAllAI kAtAlIn: – Bár 
nem vagyok II. kerületi lakos, 
mégis közel húsz éve járok erre 
a termelői piacra. Legfőképp a 
személyes kapcsolatok miatt 
szeretem, már előre szólnak, 
mikor lesz az a minőségi zöld-
ség és gyümölcs, amit én sze-
retek. Fontos számomra, hogy 

itt mindig friss árut kapok. Szeretem továbbá a piac 
megszokott gazdag választékát és nem utolsó sorban 
a hangulatát. Mindez csak egy ilyen piacon érhető el, 
és dolgozó emberként érdemes a szombat hajnalaimat 
feláldoznom, mert megéri. Sajnos, az évek alatt sok 
kiváló termelő lemorzsolódott, szerencsére találunk 
olyanokat is, akik a kezdetektől itt vannak.

nAgyné krIsztInA és nAgy zsolt

Zsolt: – Itt lakunk a környéken már hét éve, és a 
kistermelők miatt jövünk ide. Ezen a piacon mindig 
van friss áru. Az idősebb őstermelőket szeretjük a leg-
inkább, akik még a fáról szedik le a barackot és nem 
a nagybaniról hozzák az óriás méretű gyümölcsöket.
Krisztina: – Az őstermelők ki is írják, hogy azok, így 
aztán könnyű rájuk találni, de a gyümölcsök formája 
is árulkodó. Érdemes megkeresni őket, mert tőlük biz-
tosan minőségi termékeket lehet hazavinni.

Zacsek Gyula, 
az alapító ötletgazda 
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Lépésről lépésre korszerűsödik a Fény utcai piac

2019. SZEPTEMBER 20-22.

a II. Kerületi Német Önkormányzat,

a II. Kerületi Önkormányzat és a 

Kultúrkúria szervezésében 

III. Pesthidegkúti
III. Pesthidegkúti

SörfesztiválSörfesztivál

PR
O

G
RA

M

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

A 

MEGNYITÓN

INGYENES
SÖR-

CSAPOLÁS

német sörökfinom falatok hagyományőrzészene, tánc

Az év elején befejeződött a vizes-
blokkok bővítése és felújítása a 
Fény utcai piacon, majd a karban-
tartás újabb lépéseként a Fény Ut-
cai Piac Kft. tavasszal megkezdte a 
Fény utcai oldalon a csarnok üveg-
falának felújítását. A munka során 
megerősítették a fémszerkezetet 
és cserélték az elöregedett tömí-
téseket.

Kiss Ferenc ügyvezető igazgató la-
punknak elmondta, hogy a követ-
kező nagy feladat a piac belső teré-
nek huzatmentesítése lesz. Ennek 
érdekében szakértőkkel műszaki 
felméréseket végeztettek. Mivel – 
az irreális költségek miatt – a teljes 
piacot nem lehet befedni, ezért a 
Retek és a Lövőház utcai főbejá-
rathoz átlátszó műanyag huzat-
mentesítő légterelőket szerelnek, 
valamint meghosszabbítják a ferde 
tetőt lezáró üvegfalat.

A  munkálatok jövőre kezdőd-
hetnek el. A várakozások szerint a 
piac nemcsak védettebb lesz a hu-
zattól, hanem a belső levegő hő-
mérséklete télen akár 5-6 fokkal 
is melegebb lehet, ami jelentősen 
javítja a vásárlók komfortérzetét.
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Önkormányzati főzőtanfolyam családoknak

A II. kerületi iskolások már több mint négy éve, 
az idősebb korosztály is több éve a Törökvész 
iskola tankonyháján sajátíthatja el a főzés for-
télyait. Az iskolában fő az egészség és a Recept-
klub után a II. Kerületi Önkormányzat ezúttal a 
családoknak kíván segíteni, amelyek ősztől az 
Újlaki Általános Iskola frissen felújított tan-
konyhájában gyakorolhatják majd a főzést, a 
különböző diétás ételek elkészítését és a kony-
hai szervezést, amiben Kisa Judit dietetikus lesz 
segítségükre. 

– Van rálátásom Budapestre, 
de a II. kerület az egyetlen, ahol 
az önkormányzat hosszú idő óta, 
elkötelezetten vállalja ezt a felada-
tot Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Budapest II. Kerületi Nép-
egészségügyi Intézetével közösen. 
Mind a gyerek-, mind a szenior 
programnak nagy sikere van – 
mondja Kisa Judit. – Személy 
szerint alapelvem, hogy ne csak 
azt együk meg, amit ismerünk, 
hanem legyünk nyitottak és kós-
toljunk. Most a családok segítése 
van előtérben, tervünk az ő támogatásuk csalá-
di főzésekkel, ami egyben csapatépítő tréning 
is. Mivel egyre több allergia, étel-intolerancia 
derül ki, otthon is tudni kell menedzselni, ha 
valaki speciális diétára szorul. Az erre való fel-
készülést is segítjük.

Egyedül nem megy a főzés a szülőknek?
Ha segítséget, alapötleteket kapnak az egy-

szerűbb szervezéshez, könnyebben meg tudják 
oldani. Azért megy el sok idő, azért nem főzünk, 
mert túlbonyolítjuk.

Nem főzünk? Pedig a főzőműsorok azt su-
gallják, hogy főzni, enni jó.

Mindenki jól megnézi őket, majd megrendel 
valahonnan valamilyen ételt. Olyannyira nem 
főzünk otthon, hogy a fiúk a párválasztásnál 
azt mondják mostanában, hogy az a lényeg, a 
lány jól tudjon rendelni, nem pedig az, hogy 
jól tudjon főzni. Védőnőktől hallottam, hogy 
mikor kimennek a családokhoz, nincs ételszag 
a szép és felszerelt konyhában. Akit érdekel a 

Ülünk a kényelmes fotelben, vagy éppen 
majszolunk valamit a kanapén, miközben 
nézzük a magyar és külföldi főzőműsorokat, 
séfversenyeket, celebek konyhai ügyeskedé-
seit. A tévéből úgy tűnik, főz a világ. A leg-
újabb tapasztalatok viszont azt mutatják, 
szívesebben rendelünk házhoz ételt, mint 
hogy magunk állnánk neki elkészíteni. 
 

főzés, az mélyíti a tudását a gasztrokultúrában, 
de az esetek többségében nincs rendszeressége 
a főzésnek.

Miért nincs? Anyáink nem tanítottak meg, 
vagy kényelmesebb rendelni?

Kényelmesebb. Persze van, 
aki akkor is főz, ha nem szeret. 
A  főzéshez valamiféle harci 
kedv, érdeklődés, kreativitás és 
önbizalom szükséges. Másrészt 
az a tapasztalatom, hogy tény-
leg nem tanította meg az anyu-
ka főzni a gyerekét. Az  olyan 
alapoktól kell kezdeni, mint a 
pörkölt, a gulyásleves, a tészta, 
rizs megfőzése, vagy a fasírt, a 
főzelék elkészítése. 

A közétkeztetés csak vissza-
tükrözi az otthoni szokásokat, mert amit otthon 
nem szoktak főzni, azt nem eszik meg a gye-
rekek az óvodában, iskolában. Tapasztalatom 
szerint otthonról kiveszett a főzelék és a leves.

Az elhízás mint népbetegség hogy függ ez-
zel össze?

Ha főzünk, mindenképp színesebb lesz a vá-
laszték, mint ha rendelünk. Mert mit rendel a 
magyar ember? „Rendes” ételt: sült krumplit 
rántott hússal. Ez az alapkultúra. Nagyon egysí-
kúvá teszi a táplálkozást, ha ezt bármikor meg-
teheti.

Egy idő után a gyerekek akarják meghatá-
rozni, mit esznek. A szülő úgy van vele, mind-
egy, csak egyenek.

Véleményem szerint a család étkezési szokás-
rendszerét a két felnőttnek kellene meghatá-
roznia. Régebben volt útirány, egyik partja az 
anyuka, a másik partja az apuka volt, és ebben a 
mederben terelgették a gyerekeket. Most vala-
hogy eltűntek a partok, és a gyerek neveli, moz-

gatja a családot. Nem kap értékrendet, inkább 
az ő ízlésvilága után megy a család.

A másik szélsőség, amikor néhány évtizede 
a napköziben beletömték a gyerekbe az ételt.

A gyerekeknek el szoktam mondani, hogy 
az én gyerekkoromban elfogadták, hogy 3-4 
féle ételt nem szeretek, a mostani gyerekek vi-
szont összesen 3-4 dolgot hajlandóak megenni. 
Az élelmiszerfajták leszűkülése a felnőttektől 
indul ki, pedig nekem vesszőparipám a hip-
pokratészi mondás, hogy azzá leszel, amit eszel. 
Egészen addig különválik az egészség megőrzé-
se és az étkezés, ameddig nincs baj. A szervezet 
viszont csak abból tud építkezni, amit belete-
szek. Tömjük magunkba az étrend-kiegészí-
tőket, mert annak van kultúrája, de amíg meg 
nem állít az élet, addig csak bekapunk valamit és 
megyünk tovább, pedig az tudomány, hogy mi-
ket kellene enni, hogy egészségesek maradjunk.

Hogy fog kinézni a családi tanfolyam?
Megismerkedünk a különlegesebb alapanya-

gokkal, hajdinát, kölest kóstolunk, és megnéz-
zük, hogy a nem túl kedvelt zöldségeket – a fő-
zeléken, a pároláson és a salátán túl – hogyan 
használhatjuk fel máshogy, gyorsan. Ehhez van 
egy-két nagyon jó konyhai gép, ki lehet majd 
próbálni őket. Fontos az időspórolás, a konyhai 
élet szervezése.

Kisgyerekesek is jöhetnek?
A tervek szerint lesz gyermekfelügyelet, a na-

gyobbak pedig bekapcsolódhatnak. Az alkalma-
kat úgy tervezzük, hogy a család minden tagja 
részt tudjon venni rajta. Fontos, hogy mindenki 
egyforma figyelmet kapjon, így egyszerre nagy-
jából négy családot tudunk fogadni.

Két típust figyeltem meg. Az egyik úgy vá-
sárol, hogy már tudja, mit fog főzni, a másik 
abból főz, amit otthon talál.

A kettő kombinációja a jó. Hiszen, ha valaho-
va el akarunk jutni, haditervet kell készítenünk. 
Heti egy órácskát kell csak eltölteni az átgondo-
lással, tervezéssel. Nehéz kérdés a mit főzzek, 
ezért én a családban kitettem a hűtő oldalára 
a menülapot, amihez hozzá is lehetett szólni. 
Mindenki megnyugodott, hogy nemcsak köles 
lesz, hanem „rendes” ennivaló is, így előbb is 
elfogyott. Heti két-három nap elég a konyhá-
ban, amivel megvan az egész heti tápláló étel a 
családnak. ZSoldoS SZIlVIa

Előreláthatólag szeptember első hetében elkészül az Újlaki Általános Iskola tankonyhája, ami a festésen 
túl teljesen új, egyedileg gyártott bútorokat és háztartási gépeket kap. Itt indul a családi főzőtanfolyam, 

amivel az önkormányzat célja, hogy az aktív korúak számára adjon eligazodási pontot, az egészséges 
életmódot, az ételallergiákat, -intoleranciákat, diétákat tűzze zászlajára. A tanfolyamok gyakorlati segítséget 
adnak a fenntarthatóbb háztartás kérdésében is. Az első alkalom várhatóan szeptember végén lesz, a konyha 
ünnepélyes átadóját követően. A részvétel regisztrációhoz kötött, többek között azért, hogy aki gyermekfelügye-
letet igényel, az előre jelezni tudja. Érdeklődni Huszár Eszternél a huszar.eszter@masodikkerulet.hu e-mail-címen 
vagy a (06 1) 346-5503-as számon lehet.

Kisa Judit dietetikus



2019/15 – szeptember 7. AJÁNLÓ 17. OLDAL

A napraforgó utcai Bauhaus egyesület 
SZEPTEMBER 14-én Bauhaus100 ünnepséget 
szervez a Napraforgó utcában. A Nyitott ház 
program keretében 18 órától megtekinthető 
a mintatelep egyik háza belülről. Az esemény 
17 órakor kezdődik, magában foglalja Ferkai 
András professzor előadását, a Bauhaus100 
fotópályázat eredményhirdetését, valamint 
a Napraforgó utcában és a Pasaréti téren 
rendezett szabadtéri poszterkiállítás meg-
nyitását. A Kájoni közösségi házban a Pasa-
réti Polgárok Körének anyagából készült 
Pasarét és környéke-tablók tekinthetők 
meg. A rendezvény Bauhaus100 utca-
bállal záródik. 

A rendezvény házigazdája Láng Zsolt, 
a II. kerület polgármestere, fővédnöke 
Varga Mihály pénzügyminiszter, ország-
gyűlési képviselő.

A szervezők minden érdeklődőt sze-
retettel várnak az ünnepségre.

A rendezvény támogatója a II. Ke-
rületi Önkormányzat, az Emberi Erő-
források Minisztériuma és a Nemzeti 
Kulturális Alap.

Bauhaus100 ünnepség
a Napraforgó utcában

A II. kerületi Idősügyi Tanács az idősek vi-
lágnapja alkalmából hajókirándulás kere-
tében köszönti a kerület időseit OKTÓBER 
7-én (hétfőn). A résztvevők kétórás hajóút 
keretében tekinthetik meg Budapest neve-
zetességeit. A hajókirándulás védnöke Láng 
Zsolt polgármester.

Jelentkezni lehet személyesen a II. Kerü-
leti Önkormányzat II. Sz. Gondozási Köz-
pontjában (1022 Fillér utca 50/b, tel.: (06 

1) 212-2579, valamint a III. Sz. Gondozási 
Központjában (1028 Kazinczy utca 47., tel.: 
(06 1) 275-7765) szeptember 16–30-ig, 
hétköznaponként 8–12 óra között.

A hajókiránduláson való részvétel térí-
tésmentes, de regisztrációhoz kötött. A je-
lentkezéshez szükséges igazolások: sze-
mélyazonosító igazolvány és lakcímkártya. 
Jelentkezőket a hajó befogadóképességének 
mértékéig tudnak fogadni.

Hajókirándulással köszönti 
az időseket az önkormányzat

Korosztálytól és tánctudástól függetlenül olyan 
környékbeli házaspárokat várnak társastánc-tan-
folyamra, akik szeretnének táncolni tanulni, emellett 
fontosnak tartják kapcsolatuk ápolását. A csü-
törtökönként 18.30 és 20 óra között tartandó 
tízalkalmas sorozaton minden alkalommal rövid 
bevezető hangzik el a házasság egy-egy fontos 
területéről, majd a résztvevők megismerkednek 
valamelyik társastánc (keringő, cha-cha, rumba, 
jive stb.) alapjaival. Kezdés: SZEPTEMBER 19., 
csütörtök 18.30. Helyszín: MEREK, Addetur épület 
(1022 Marczibányi tér 3., balra hátul). Szervező: 
BudaSzíve Gyülekezet. A részvétel ingyenes, 
de a korlátozott létszám miatt regisztrációhoz kö-
tött, amit az alábbi e-mail-címen lehet megtenni: 
budaszive@gmail.com. További információk a (06 
20) 490-6663-as telefonszámon vagy a www.face-
book.com/budaszive/ Facebook-oldalon.

Ingyenes 
társastánctanfolyam 

házaspároknak
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Hűvösvölgyi villák – színészek, írók, zeneszerzők
A Hűvösvölgyi út környékén a XX. század első felében sok híres ember – színműírók, szí-
nészek, zeneszerzők – épített villát, ezek közül közül mutatnak be néhányat. A séta során 
olyan művészek bukkannak fel, mint Fedák Sári, Márkus Emília, Nizsinszkij, a világhírű 
balettművész, Herczeg Ferenc, Szerb Antal, Rajnai Gábor, Fekete István, Dohnányi Ernő. 
A találkozó helyszíne: 1021 Zuhatag sor – az 56-os és a 61-es villamos Zuhatag sori megállója. 
A séta indulási ideje: SZEPTEMBER 21., 10.00, találkozó: 9.45-kor a séta időtartama: 2-2,5 
óra. Javasolt a sétára alkalmas cipő viselése. Részvételi szándékát a subaine@freemail.hu 
e-mail-címen kell előre jelezni (www.nyekkurucles.hu).

A Kulturális Örökség Napjai a II. kerületben
Idén szeptember 21-22-én rendezi meg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a Kulturális 
Örökség Napjai elnevezésű rendezvényt, amelynek keretein belül számos II. kerületi köz-
intézmény is kitárja kapuit a látogatók előtt.

A Dohnányi-villa kertje
Dohnányi Ernő zeneszerző és zongora-
művész, legendás zeneakadémiai tanár 
1929-ben építtette meg villáját és tervez-
tetett köré a kor neves tájépítészével an-
golpark-szerű kertet, melyet aztán maga is 
gyarapított növényekkel. A műemléki vé-
dettségű épület és a kert még ma is varázs-
latos, melyet évente néhány alkalommal, 
most a Kulturális Örökség Napjai alkal-
mából, egy-egy kerti koncert apropóján 
lehet meglátogatni. Az ingyenes nyitva-
tartás ideje: SZEPTEMBER 22., vasárnap, 
16.00–19.00 (1021 Széher út 24/a).

KSH Könyvtár
A korábbi évekhez hasonlóan a KSH 
Könyvtár ismét kinyitja kapuit a nagykö-
zönség előtt a Kulturális Örökség Napjai 
alkalmából. SZEPTEMBER 21-22-én 
(szombat-vasárnap) várják az érdeklő-
dőket a Czigler Győző által tervezett „Sta-
tisztikai Palota” alagsorában található 
könyvtárba egy könnyed épületsétára, 
amelynek keretében megismerkedhet-
nek a könyvtár történetével, az olvasó-
termekkel, a tömörraktárral és a patinás 
főigazgatói irodával is. Ezen a hétvégén 
a könyvtár állományában található régi 
és ritka könyvek közül is bemutatnak 
néhányat. Valamennyi látogató számára 
ingyenes internethasználatot és ingye-
nes beiratkozási lehetőséget is biztosí-
tanak. Az épületséta ideje nagyjából 45 
perc, amelyet stílusosan egy körülbelül 
20 perces statisztikai játékkal zárhatnak 
le a látogatók. A regisztráció hamarosan a 
könyvtár honlapján (http://konyvtar.ksh.
hu/) keresztül is elvégezhető lesz, addig is 
várják az érdeklődők hívásait, kérdéseit a 
(06 1) 345-6949-es telefonszámon (1024 
Keleti Károly utca 5.).

Nagy Imre Emlékház
A Nagy Imre Emlékház modern és interaktív kiállításában kreatív feladatok, érdekes kví-
zek és rejtvények megoldásával ismerhetik meg Nagy Imre életútjának főbb állomásait, 
betekintést nyerhetnek a miniszterelnök családi körben eltöltött mindennapjaiba, és 
felfedezhetik a Kozma Lajos által tervezett Bauhaus épület eddig ismeretlen szegleteit.

A feladatokat egyénileg, vagy párban lehet megoldani, melyekhez az elérhető informá-
ción túl az emlékház munkatársai is segítséget nyújtanak. Az egyes állomásokat hibátlanul 
teljesítők jutalomban (könyvek, múzeumi ajándéktárgyak) részesülnek.

A program időpontja: SZEPTEMBER 21., 10.00-14.00 óra között. A részvételhez előze-
tes regisztrációt kérnek a rendezveny@nagyimrealapitvany.hu e-mail-címen, vagy a (06 1) 
392-5011/103-as telefonszámon (1026 Orsó utca 43.).
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2019.
SZEPTEMBER 20-22.

GÜL BABA 
KULTURÁLIS FESZTIVÁL

Gül Baba türbéje - 
AHOL A KULTÚRÁK ÉS KOROK TALÁLKOZNAK

Helyszín:
Gül Baba Kulturális Központ 

és Kiállítóhely
1023 Budapest, Mecset utca 14.

Kultúra
Koncertek
Történelem
Művészet
Kézműveskedés

www.gulbabaalapitvany.hu

A rendezvényt megnyitja Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere,
                                szeptember 20-án 14:00-kor.
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A rendezvényt megnyitja Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere,
                                szeptember 20-án 14:00-kor.

Nekünk, II. kerületieknek természetes, hogy zöld környezet veszi körül 
lakóhelyünket, és mindennapjaink része az erdő. Ezért az itt élők-
nek különösen izgalmas a IV. Erdővarázs Családi Nap, amelyen 
a hazai erdők kincsei és számtalan, az erdőkkel kapcsolatos 
érdekesség ismerhető meg, amikor SZEPTEMBER 20-21-én 
az V. kerületi Szabadság térre „költöznek” az erdők.

A hazai erdők kincseit, az erdészek különleges munkáját és 
az erdők rejtett titkait bemutató családi napra az állami erdő-
gazdaságok 15 tematikus sátorral készülnek. Játékokkal, kézműves 
foglalkozással, meglepetésekkel várják a családokat. Lehet saját 
összetételű, filterezett gyógyteát készíteni, erdei kisvasutat irányítani 
a terepasztalon, vagy benézni egy látványkaptárba. Mindezeken 
túl ingyenes koncertek is lesznek. Többek között SZEPTEMBER 
20-án, pénteken 15 órakor a Kaláka, 16.30-tól a Rutkai Bori 
Banda lép fel, SZEPTEMBER 21-én, szombaton pedig sok 
más előadó mellett 11 órától Szalóki Ágit hallhatja a közönség.
továBBI részletek: www.erdovArAzs.hu.

A városba hozzák az erdőket

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szer-
te megrendezett ingyenes ese-
ménysorozat a tudomány 
és a kutatói életpálya 
népszerűsítésére. Idén 
SZEPTEMBER 27-én és 
28-án lehet bepillantani 
a különböző tudomány-
területek titkaiba.

A II. kerületben a tavalyi évhez ha-
sonlóan a KSH Könyvtár részt vesz a 
programsorozatban, amelynek keretében 
szeptember 27-én két előadást hallgat-
hatnak meg a könyvtárba ellátogatók.

2020-ban a KSH és a KSH Könyvtár 
egy közös kiadású térképalbummal is 
megemlékezik a trianoni békediktátum 
100. évfordulójáról. A két előadás e kö-
tet tartalmába enged majd bepillantást, 

hiszen a készülő 14 fejezet közül 
kettőt előadás formájában hall-
hatnak majd az érdeklődők. 
Az előadások 16 és 17 órakor 

kezdődnek, és az 1867 és 1945 
közötti időszak közlekedését, 
infrastruktúráját, valamint tu-
rizmusát mutatják be. Az elő-
adások mellett a látogatók 

egyúttal a fent nevezett kötet tematikáját 
bemutató egyedülálló térképkiállítást is 
megtekinthetik. Az előadásokra a könyv-
tár honlapján (http://konyvtar.ksh.hu/) 
hamarosan elérhető űrlap kitöltésével, 
vagy a (06 1) 345-6949-es telefonszámon 
lehet regisztrálni.

A Kutatók Éjszakájának programjairól 
részletesen a www.kutatokejszakaja.hu 
oldalon olvashatnak.

Idén is Kutatók Éjszakája

Tajcsiünnep a Széll Kálmán téren
Megalapításának 25. évfordulója és a nemzetközi Awareness Day alkalmából tajcsiün-
nepre várja a Széll Kálmán térre az érdeklődőket a Magyarországi Taoista Tai Chi Társa-
ság szeptember 21-én. A Taoista Tai Chi™, a hazánkban is egyre népszerűbb meditatív 
mozgásforma abból a szempontból különleges, hogy a hangsúlyt teljes egészében az 
egészség megőrzésére és javítására helyezi, a gyakorlatsort kortól és egészségi állapottól 
függetlenül bárki végezheti. A Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság hagyományai közé 
tartozik, hogy tagjai évente egyszer nyilvános, szabadtéri bemutatókat tartanak SZEPTEM-
BER 21-én 10.30 és 11.30 között a Széll Kálmán téren. A bemutató során az érdeklődők 
megtekinthetik, kipróbálhatják és tájékozódhatnak a mozgásforma egészségre gyakorolt 
hatásairól. A részvétel ingyenes, további tájékoztatás: www.taoistataichi.hu.
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Kortalanul
A II. kerületi Idősügyi Tanács idén is meghirdeti a 60 év feletti, 

II. kerületi amatőr művészek számára képző- és iparművészeti, 
illetve népművészeti pályázatát.

A pályaműveket a II. Sz. Gondozási Központba (1022 Fillér utca 50/b) 
kell eljuttatni 2019. SZEPTEMBER 9–18. között hétköznapokon 10 és 12 óra 
között. A szervezők kérik, hogy a kiállítandó darabok becsomagolva érkezzenek 
az intézményhez. A kiállítás megnyitója SZEPTEMBER 20-án 17 órakor lesz a 
Klebelsberg Kultúrkúria, Barbakán termében (1028 Templom utca 2–10.).

A kIállításrA BenyújthAtó Művek tematikájában és technikájá-
ban nincs megkötés. Bármely témájú és technikával készült, képző-iparművészeti 
vagy népművészeti alkotás nevezhet a kiállításra. Szobor, festmény, kisplasztika 
esetén legfeljebb két alkotás nyújtható be. A kiállítást rendező Idősügyi Tanács 
előválogatást tarthat, ha a kiállítóterem méretét meghaladóan több alkotás érkezik. 

A kIállítAndó tárgyAk Mérete neM lehet nAgyoBB: szobor, 
kisplasztika esetén 60x60x60 cm-nél, a festménynél 50x75 cm-nél, hímzésnél, te-
rítőnél legfeljebb 1 m2 kiállítási területet foglalhat el. A kiállítási darabok gondos 
becsomagolásáról és a II. Sz. Gondozási Központhoz való szállításáról és elszállítá-
sáról a kiállítónak kell gondoskodnia, az eközben keletkezett esetleges sérülésekért 
az Idősügyi Tanács nem vállal felelősséget. Viszont felelősséget vállal a kiállítási 
helyszínre szállítás és a visszaszállítás, illetve a kiállítás ideje alatt az alkotásokért.

A kIállításról továBBI FelvIlágosítás kérhető hétköznaponként 
8–16 óra között a (06 1) 212-2579-es vagy a (06 20) 237-1685-ös telefonszámon.

Felhívása 60 év feletti amatőr alkotóknak

kreatívkreatív

09. 17.
kedd
16.30

JÁTÉKRA HÍVJUK KEDVES KÖZÖNSÉGÜNKET!
Szép verseket hallhatnak neves színművészek előadásában és zongoradarabokat, 
operaáriákat, dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés irodalmi 
est közben versre és muzsikára vonatkozó kérdések hangzanak el, a helyes válaszokkal 
pedig még ajándékokat is lehet nyerni. A vetélkedővel párosuló művészeti esteket a 
„Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert ötletadó, CzIgÁNy gyÖRgy vezeti.

közreműködik: SzALóCzy PÁL előadóművész, guLyÁS beNCe operaénekes 
és HARAzdy MIkLóS zongoraművész, .

A vetélkedő védnöke: LÁNg zSOLT polgármester. 
Rendező: a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa. 

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

1022 budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820

Web: www.marczi.hu

Marczibányi Téri Művelődési központ

Játék és muzsika 
70 percben

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja
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A ·Törös Alapítvány 2011· 6. jótékonysági hangversenye 
a II. kerület egészségéért
 

Szólisták:      Ninh Duc Hoang Long tenor
                       Balogh Ádám az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
          Fischer Annie ösztöndíjasa, Junior Prima-díjas zongoraművész
Vezényel:      Kanai Toshifumi (Japán)
Művészeti vezető:  Szklenár Ferenc 
Műsorvezető:    Mohai Gábor Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművész

Műsoron:      Rossini: A sevillai borbély – nyitány
          Donizetti: Szerelmi bájital – Nemorino áriája
          Leoncavallo: Mattinata, op. 5
          Beethoven: Holdfény szonáta („Mondschein-Sonate”) – I. tétel
          Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny

Fővédnök:      Dr. Láng Zsolt polgármester
Védnökök:      Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke
                        Dubrovay László, Kossuth-díjas zeneszerző

Szervező:     Törös Alapítvány 2011

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A)
A 3000 Ft és 5000 Ft-os támogatói jegyek – melyek egyben belépőként is szolgálnak a hangversenyre – az alábbi helyszíneken 
vásárolhatók meg személyesen: Marczibányi Téri Művelődési Központ, Klebelsberg Kultúrkúria, 
II. Kerületi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Igazgatói titkárság (Kapás utca 22., 1. emelet), Mozgásszervi 
Rehabilitációs Központ (Henger utca 1.) Kizárólag 5000 Ft-os támogatói jegyek vásárolhatók személyesen az Interticket hálózat 
értékesítési pontjain, jegyirodáiban, elektronikusan a www.jegy.hu weboldalán.
Adományokat köszönettel elfogadunk a következő számlaszámra: OTP Bank 11702036-20721419
Helyfoglalás érkezési sorrendben.

Tö
rös

  Alapítvány 2011

a II. kerület Egészség
éér

tA

T

A zene kifejezi, 
amit nem lehet elmondani
és amit nem lehet elhallgatni.
(Victor Hugo)

2019. október 18. péntek 18.00

DUNA 
SZIMFONIKUS ZENEKARA ·Törös Alapítvány 2011· 6. jótékonysági hangversenye 
a II. kerület egészségéért
 

Szólisták:      Ninh Duc Hoang Long tenor
                       Balogh Ádám Fischer Annie ösztöndíjas 
          és Junior Prima-díjas zongoraművész
Vezényel:      Kanai Toshifumi (Japán)
Művészeti vezető:  Szklenár Ferenc 
Műsorvezető:    Mohai Gábor Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművész

Műsoron:      Rossini: A sevillai borbély – nyitány
          Donizetti: Szerelmi bájital – Nemorino áriája
          Leoncavallo: Mattinata, op. 5
          Beethoven: Holdfény szonáta („Mondschein-Sonate”) – I. tétel
          Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny

Fővédnök:      Dr. Láng Zsolt polgármester
Védnökök:      Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke
                        Dubrovay László, Kossuth-díjas zeneszerző

Szervező:     Törös Alapítvány 2011

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A)
A 3000 Ft és 5000 Ft-os támogatói jegyek – melyek egyben belépőként is szolgálnak a hangversenyre – az alábbi helyszíneken 
vásárolhatók meg személyesen: Marczibányi Téri Művelődési Központ, Klebelsberg Kultúrkúria, 
II. Kerületi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Igazgatói titkárság (Kapás utca 22., 1. emelet), Mozgásszervi 
Rehabilitációs Központ (Henger utca 1.) Kizárólag 5000 Ft-os támogatói jegyek vásárolhatók személyesen az Interticket hálózat 
értékesítési pontjain, jegyirodáiban, elektronikusan a www.jegy.hu weboldalán.
Adományokat köszönettel elfogadunk a következő számlaszámra: OTP Bank 11702036-20721419
Helyfoglalás érkezési sorrendben.

Tö
rös

  Alapítvány 2011

a II. kerület Egészség
éér

tA

T

A zene kifejezi, 
amit nem lehet elmondani
és amit nem lehet elhallgatni.
(Victor Hugo)

2019. október 18. péntek 18.00

DUNA 
SZIMFONIKUS ZENEKAR
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Gaál István televíziós esszéje előtt nem ké-
szült olyan film, amely Bartók Béla teljes 
életművének bemutatását tűzte volna ki cé-
lul. Kettős vezérfonalát Bartók kompozíciói 
és saját szavai alkotják, végigkövetve a zene-
szerző szellemi, emberi fejlődését. Gaál Ist-
ván gazdag, mesteri módon megfogalmazott 
képi világa hitelesen kelti életre mindazt, 
amit Bartók is láthatott. 

SZEPTEMBER 21-én 16.00 órától lehető-
ség lesz megtekinteni a Gyökerek című há-
romrészes alkotást. A  teljes film megtekin-
tését az alkotói stáb tagjaival való beszélgetés 
egészíti ki, Bartók utolsó lakhelyén töltött 
kellemes együttlét keretében.

A beszélgetés résztvevői: Kovács Sándor 
zenetörténész, Várbíró Judit szerkesztő, Shah 
Gabriella múzeumigazgató, Shah Timor fil-

XII. ÖTVÖS-
MŰVÉSZETI 
BIENNÁLE

szeptember 19. 
csütörtök 18.00

Megtekinthető díjtalanul 
október 10-ig hétköznap 8-20 óráig, 
hétvégén 10-18 óráig.
A XII. Ötvösművészeti Biennále és kísérő rendezvényeinek 
megrendezése szakmai program megvalósítását 2019. évben 
a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

szeptember 22.
vasárnap 19.00

Hedry Mária: 
ZRÍNYI ILONA 
színmű egy hangra
Zrínyi Ilona: Juhász Róza
Rendező: ÁRKOSI ÁRPÁD 
  Jászai Mari-díjas

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

szeptember 17.
kedd 18.30

GENIUS LOCI – 
FIRENZE
Ludmann Mihály 
új művészettörténeti 
sorozata
FIRENZE 
KULTÚRÁJA 
DANTE KORÁIG

 KIÁLLÍTÁSOK 
• kleBelsBerg kultúrkúrIA: SZEPTEMBER 18-ig: „Megleltem... Ím megtaláltam magamat...” – Képek 
Ady nagyváradi életéből. A nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum kiállítása a költő halálának 100. évfordulója 
tiszteletére (1028 Templom utca 2–10.).
• ksh könyvtár folyosóján SZEPTEMBERBEN Antal Irén festőművész kiállítása tekinthető meg (1024 Ke-
leti Károly u. 5.).

 ZENE 
• kleBelsBerg kultúrkúrIA: SZEPTEMBER 15., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Monteverdi: 
Poppea koronázása – a Lille-i és a Dijoni Operaház előadása felvételről. SZEPTEMBER 28., 18.00: Echo II. kon-
cert (1028 Templom utca 2–10.).
• MArczIBányI térI MűvelődésI közPont: SZEPTEMBER 19., 19.00: Guzsalyas csángó táncház – 
évadnyitó bál. Moldvai és gyimesi ünnepi bál minden hónapban (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BArtók eMlékház: SZEPTEMBER 19., 18.00: Régi és új dalok – tercettek női hangokra, zongorakísé-
rettel. Békefi Edina, Brassói-Jőrös Andrea, Tatai Nóra (ének), Szabó Ferenc János (zongora) (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• kleBelsBerg kultúrkúrIA: SZEPTEMBER 17., 19.00: Michael Fryan: Vadméz. Az Orlai Produkció elő-
adása (1028 Templom utca 2–10.).
• MArczIBányI térI MűvelődésI közPont: SZEPTEMBER 20., 19.00: Fejes Endre–Presser Gábor: Jó 
estét nyár, jó estét szerelem. A Szindra Társulat előadása. Rendező Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• átrIuM: SZEPTEMBER 12., 19.30: Egy, kettő, három. SZEPTEMBER 15., 16., 19.30: 12 dühös ember 
SZEPTEMBER 17., 18., 20., 19.30: Az Őrült Nők Ketrece (1024 Margit krt. 55.).
• jurányI InkuBátorház: SZEPTEMBER 14., 19.00: Pira – Bella. SZEPTEMBER 18., 20.00, SZEPTEM-
BER 19., 16.00 és 20.00: Egy őrült naplója. SZEPTEMBER 20., 20.00: Hurok. SZEPTEMBER 28., 19.00: Nagy 
vacsora. SZEPTEMBER 29., 15.00: Szakácskönyv a túlélésért (1027 Jurányi utca 1–3.).
• sPIrIt színház: SZEPTEMBER 12., 19.30: Sodrásban. SZEPTEMBER 20., 19.30: Kitaszított. SZEPTEM-
BER 27., 19.30: Ünnep. SZEPTEMBER 28., 19.30: Agyatlan karácsony (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• A BudAI FőnIX kulturálIs egyesület továbbra is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket. 
SZEPTEMBER 12.: III. negyedéves névnaposok köszöntése, Aggtelek–Miskolctapolca kirándulás megbeszé-
lése. SZEPTEMBER 17.: klubdélután a szabadban, szalonnasütés, a nyár legszebb pillanatainak felidézése. 
Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-em-
léktábla alatt. Tel.: (06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• A ksh könyvtár és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig. 
A résztvevők a jól bevált játékok mellett minden alkalommal egy-egy új játékkal is megismerkedhetnek. SZEP-
TEMBER 12., 17.00: Beszélgetőklub. A rendezvények helyszíne a Thirring Lajos-terem. SZEPTEMBER 26., 
17.00: Kölcsey Ferenc Olvasókör. Helyszín: Bibó István-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• kleBelsBerg kultúrkúrIA: SZEPTEMBER 23., 10.00: Babaszínház: Pöttöm pöttyön pöttyös pötty – 
első színházi élmény 0-4 éves korig a Napsugár Bábszínház előadásában (1028 Templom utca 2–10.).
• MArczIBányI térI MűvelődésI közPont: Minden szombaton 10.30-12.00-ig: Motolla játszóház. 
Minden szombaton 10.30–12.00-ig: tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. 
SZEPTEMBER 17., 10.00 és 11.00: Kerekecske-gombocska – a Bóbita Bábszínház babaszínházi előadása 0-3 
éveseknek (1022 Marczibányi tér 5/a).

Filmvetítés és piknik a Bartók Emlékházban

mes, valamint Farkas Zoltán zenetörténész. 
A  belépés díjtalan, de előzetes regisztráci-
óhoz kötött. Telefon: (06 1) 394-2100 vagy 
e-mail: info@bartokemlekhaz.hu (1025 Csa-
lán út 29.).
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Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, marczi@marczi.hu

szeptember 20. péntek 19.00  
Fejes Endre – Presser Gábor  
JÓ ESTÉT NYÁR,  
JÓ ESTÉT SZERELEM 
a Szindra Társulat előadása
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

DALI  
előadássorozat 
Előadó: GIMESY PÉTER    
 művészettörténész 
szeptember 23. hétfő 18.30  
AZ ANDALÚZIAI KUTYA 
szeptember 30. hétfő 18.30  
AZ ARANYKOR 

szeptember 17. kedd 10.00 és 11.00
KEREKECSKE-GOMBOCSKA 
A BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ  
BABASZÍNHÁZI ELŐADÁSA

A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, 
érdekességeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: szeptember 
30-án éjfél. Az adott hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő 
Budai Polgárban. Az év lezárultával az i. helyezett 50 ezer, a ii. 30 ezer, a iii. pedig 20 ezer Ft értékű 
díjazásban részesül. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre.

A HóNAP FOTóJA

Szabó Linda – Móricz Zsigmond Gimnázium

 NYUGDÍJASOKNAK 
• MArczIBányI térI MűvelődésI közPont: SZEPTEMBER 20., 15.00: Látogatás a Magyar Nemzeti 
Galériába. Találkozás a Mammut I. Bevásárlóközpont előtt, a szökőkútnál 13.00 órakor, vagy a galériában 13.40-
kor. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 
30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A neFelejcs nyugdíjAskluB: SZEPTEMBER 13-án, pénteken 13.30-tól Senior örömtánc foglalkozás 
lesz a klubban. SZEPTEMBER 20-án, pénteken 14 órától tartja következő klubnapját, melyre várja a régi 
klubtagokat és az új érdeklődőket is. Klubvezető: Besenyei Zsófia. Érdeklődni a besenyeizsofi@gmail.com címen 
lehet (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).
BudAI nAPsugár nyugdíjAskluB: Szomorúan tudatjuk, hogy Tóth László, aki a Budai Napsugár Nyugdí-
jasklub egyik alapítója, vezetője és hosszú időn át elnöke volt, 2019 júliusában elhunyt. Programok: SZEPTEM-
BER 18.: Séta a Margitszigeten. SZEPTEMBER 25.: Kirándulás a Mátrában. További információ telefonon: (06 
70) 615-9964 vagy e-mailben: budainapsugar20@gmail.com

 KIRÁNDULÁSOK 
• terMészetvédő turIsták köre: buszos utakra minden pénteken 16–18 óra között az Arany János 
utcai Burger Kingben lehet befizetni. Legközelebb: SZEPTEMBER 28.: Somogy megye: Mike, Nagyatád, Ág-
nes-lak. Gyalogtúrák: SZEPTEMBER 18.: Velencei-hegység. Pákozd, Sukoró. Találkozó 7.45, Népliget, Volán 
pu., pénztárak. SZEPTEMBER 21.: Velencei-hegység. Hajózás a Velencei-tavon, arborétum, Sukoró. Találkozó 
7.45, Déli pu., pénztárak. SZEPTEMBER 25.: Vértes, Csákvár. Találkozó 7.15, Népliget, Volán pu., pénztárak. 
További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• terMészetBArát sPortkör: SZEPTEMBER 14.: Cserhát. Országos Kék Túra. Becske, Romhány. Talál-
kozó: 6.15, Keleti pu., pénztár. Túravezető Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779. SZEPTEMBER 22.: Budai-hegy-
ség, gombatúra. Fenyőgyöngye, Hűvösvölgy. Találkozó: 9.00, Kolosy tér, 65-ös busz megállója. Túravezető Czir-
bik Sándor: (06 30) 570-9904. SZEPTEMBER 29.: Budai-hegység. Nagykovácsi, Pilisszentiván. Találkozó: 8.30, 
Széll Kálmán tér. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• kleBelsBerg kultúrkúrIA: SZEPTEMBER 17., 18.30: Genius loci – Firenze – Firenze kultúrája Dante 
koráig. Ludmann Mihály új művészettörténeti sorozata. SZEPTEMBER 29., 17.00: Portré+ Kondor Katalin 
vendége Veres Zoltán pilóta, műrepülő Európa-bajnok, repülésbiztonsági szakértő (1028 Templom utca 2–10.).
• MArczIBányI térI MűvelődésI közPont: SZEPTEMBER 19., 18.30: Emberevő istenek – azték és 
maja mániák. Istenek, démonok, mágusok. Szent titkok és természetfölötti rejtélyek a történelemben – törté-
nelmi előadás-sorozat. Előadó Antalffy Péter történész (1022 Marczibányi tér 5/a).

 TANFOLYAMOK 
• kleBelsBerg kultúrkúrIA: SZEPTEMBER 14., 11.00: ECOPRINT – fonalfestés. SZEPTEMBER 18., 
18.30: Tudatos Táplálkozás Fórum: Táplálkozás és egészség. SZEPTEMBER 18., 18.30: Szépítő Természet Műhely. 
Bőrünk természetes megóvása natúrkozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási szerek (1028 Templom utca 2–10.).
• MArczIBányI térI MűvelődésI közPont: SZEPTEMBER 20., 18.00: Irodalombarátok köre. Váloga-
tás az elmúlt századok magyar és világirodalmából, beszélgetések, elemzések, összefüggések keresése. Műhely-
vezető, információ: Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus: (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).

Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

AuguSzTuS
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Milyen képzéseken vehet-
nek részt idén a helyi vállal-
kozók?

Fél évtizede működik a II. 
kerületi Vállalkozói Klub, ami 
online-marketing-képzések-
kel segíti a II. kerületi kötődésű 
vállalkozókat. A 2020 júniusáig 
tartó időszakban továbblé-
pünk. Tartok majd „alap” on-
line-marketing-tudást nyújtó 
képzéseket – Google- és Face-
book-hirdetések, honlapszer-
kesztés stb. –, de belefogunk 
olyan műhelymunkákba is, 
mint a marketingszöveg-írás, 
hatékony hirdetésszöveg-írás, 
online-kampányok készítése 
és futtatása.

Miben különböznek ezek a 
műhelymunkák az eddigiek-
től?

A képzéseken már nemcsak a 
technikai – gombnyomogatás – 
részletekben merülünk el, ha-
nem közösen, egymást segítve 
alkotunk meg stratégiát, írunk 
szöveget, találunk ki eredeti öt-
leteket. 

Mivel kezdődik az év?
Az első képzési témánk a 

Google Ads hirdetés. Ezzel 
mindenki találkozott már – és 

minden vállalkozónak kiemel-
ten ajánlom –, aki használta a 
Google keresőjét. A  hirdeté-
sek a kereső első négy helyén 
jelennek meg. A szeptemberi 
egy alapképzés azoknak szól, 
akik még nem használták ezt az 
eszközt, akiknek nincs Google 
Ads hirdetési fiókjuk, vagy azt 
eddig más kezelte. A  Google 
Ads egy nagyon hatékony esz-
köz, villámgyorsan tudja hozni 
a vevőket. És az igazi jó hír, hogy 
a képzés végén már meg is je-
lenhetnek a hirdetések. Tehát 
reggel 9-kor elkezdjük a kép-
zést, és lehet, hogy délután már 
meg is volt az első vásárlás. 

Kinek ajánlja, és ki vehet 
részt a képzésen?

Annak ajánlom, aki szeretne 
ügyfelet szerezni az interneten. 
A Google Ads hirdetéssel köny-
nyen el lehet érni a vásárlókat, 
megrendelőket. A részvételhez 
egy jól működő laptop kell, va-
lamint legalább egy olyan ter-
mék, illetve szolgáltatás, amit 
meghirdethetünk az inter-
neten. Minden egyébről mi 
gondoskodunk. A képzést két 
helyszínen és öt alkalommal 
ismétlem meg.

Folytatódnak 
az online-marketing-képzések
Az önkormányzat által támogatott II. kerületi Vállalkozói Klub 
keretében Villányi Balázs online-marketing-tanácsadó továbbra 
is várja az érdeklődőket az ingyenes oktatásra. A 2019/2020-as 
tanév a Google Ads hirdetési képzéssel indul.
 

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

Regisztráció az ingyenes képzésre:
https://onlinemarketinges.hu/szeptember

Ingyenes online-marketing-képzések két helyszínen!

II. keRÜLeTI vÁLLALkOzóI kLub

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

Szeptember 18., szerda 9–13-ig 
Szeptember 18., szerda 14–18-ig 

Szeptember 24., kedd 9–13-ig 
Klebelsberg Kultúrkúria

(1028 Templom utca 2-10.)

Szeptember 19., csütörtök 9–13-ig 
Szeptember 25., szerda 9–13-ig

kájonI jános Ferences közösségI ház: SZEPTEMBER 22-én 
11.15-kor Nádmesék címmel interaktív komolyzenei előadás (nem csak) gye-
rekeknek, Sándor Ádám oboaművész-sorozat (1025 Szilfa u. 4.).
országútI Ferences teMPloM: SZEPTEMBER 8-án 10 órakor 
Veni Sancte. SZEPTEMBER 9. a hitoktatás kezdete. SZEPTEMBER 20-án 
szentségimádás a reggeli szentmise végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. 
SZEPTEMBER 21-én 17 órakor óvodások szentmiséje. SZEPTEMBER 
23-án a templomszentelés 249. évfordulója, 18 órakor ünnepi szentmise 
(1024 Margit körút 23.).
PAsArétI reForMátus teMPloM: SZEPTEMBER 22-29. között 
naponta 18 órakor Találkozások a Szenttel címmel hagyományos őszi evan-
gelizációs hetet tartanak, igét hirdet Sipos Aba Álmos lelkész. A befejező 
alkalom SZEPTEMBER 29-én a 8 és 10 órakor kezdődő istentiszteleten 
lesz úrvacsorai közösséggel. www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 
Torockó tér 1.).
cIMBAloM utcAI reForMátus teMPloM: vasárnaponként 10 
órakor istentisztelet. Hegedűs Zsuzsanna lelkész SZEPTEMBER 1-jétől 
szombatfélévre megy. Az egyházmegyei helyettes lelkész Peterdiné Molnár 
Judit, (06 30) 539-8750. peterdijudit@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PesthIdegkútI reForMátus teMPloM: SZEPTEMBER 15-én 
10 órakor hittanos évnyitó istentisztelet. Gyerektanítás, közös dicsőítés, gye-
rekeknek vetélkedő, felnőtteknek előadás a családról. További információ: 
kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 
397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
széPhAlMI jézus szíve-teMPloM és PesthIdegkút–óFAluI 
sArlós BoldogAsszony-teMPloM: SZEPTEMBER 1-jétől a 
szentmisék Ófalun 7 órakor lesznek (szerdát kivéve), Széphalmon 18 órakor 
kezdődnek, Ófalun szombaton reggel nincs szentmise. A vasárnapi misék idő-
pontja Ófalun 11 óra és 18 óra, Széphalmon 9 óra. A plébániai iroda fogadóórái 
kedden és csütörtökön 9-12 óra között, pénteken 15-18 óra között lesznek. 
A hittanórák rendje a honlapokon olvasható. A szépkorúak összejövetele a 
széphalmi templomban lesz, minden páros héten kedden 10 órai kezdettel. 
Szentségimádás Ófalun elsőcsütörtökön 19 órai kezdettel, Széphalmon első-
pénteken a szentmise után. A Don Bosco Nővérek szombatonként várják a 
gyerekeket és a fiatalokat 15.30–18.30 között az oratóriumban. 
MárIAreMeteI BAzIlIkA: SZEPTEMBER 14-én Nemzeti Katonai 
Zarándoklat, ezen a napon emlékeznek meg arról, hogy 25 éve alakult újjá 
hazánkban a tábori lelkészség. A szabadtéri oltárnál mutat be hálaadó szent-
misét a katonalelkészekkel Michael August Blume SVD, Magyarország apostoli 
nunciusa (1029 Templomkert u. 1.).
sArlós BoldogAsszony-teMPloM: SZEPTEMBER 8-án a 18 
órai szentmisén a Sarlós Boldogasszony Kórus énekel. Szentmisék hétköznap 
6.30, 18 órakor, vasárnap 9 (ifjúsági mise), 10.30 és 18 órakor. Szentségimádás 
minden csütörtökön és elsőszombaton az esti szentmise után. Minden pénteken 
7 órakor laudes, vasárnap 17.30-kor vesperás. A plébániai iroda fogadóórái 
hétfőn és pénteken 10-12 óra között, szerdán, csütörtökön és pénteken 16-
18 óra között vannak. További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon 
(1023 Bécsi út 32.).
MArgItszIgetI szent MIhály-káPolnA: a Nyitott Templomok 
Napja alkalmából SZEPTEMBER 15-én 16 órakor a Margit-sziget szakrális 
történetéről dr. Szaszovszky József tart előadást. A Szent Margit-szobor tör-
ténetét az alkotó, Bakos Ildikó szobrászművész osztja meg az érdeklődőkkel.
BudAI görögkAtolIkus teMPloM: hétköznapokon 17.30-kor, va-
sárnap 9, 11 és 17.30-kor kezdődnek a szent liturgiák. SZEPTEMBER 21-én 
19.30-kor Tóth Emese Gyöngyvér (ének) és Nagy Csaba (lant) ad koncertet. 
SZEPTEMBER 24-én ünnepeljük a Szent Kereszt felmagasztalását. Irodai 
fogadóóra hétköznapokon 16.30-17.30 óra között. Honlap: www.gorogkat-
buda.hu (1027 Fő u. 88.).
gercseI teMPloM: SZEPTEMBER 19-én 18 órakor ökumenikus imaest 
hálaadással, könyörgéssel, énekekkel.
BudAszíve BAPtIstA gyülekezet: vasárnaponként 10.30-kor is-
tentisztelet, vele egy időben bibliaóra a gyermekek részére. Elérhetőség: 
budaszive@gmail.com (1022 Marczibányi tér 3. – Merek előadóterem).

Hírek, események kerületünk templomaiban
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Jótékonysági estek
a máriaremetei bazilika javára

KI SZÍVÉT OSZTJA SZÉT
A Kormorán együttes koncertje

2019. szeptember 28., szombat 19 óra
(1029 Templomkert 1.)

Az előadást megelőzően 18 órakor szentmisét tartanak.Művészek a templomért 2019

Szakrális művészetek ünnepén
Évről évre bővül és egyre népszerűbb az Ars Sacra Fesztivál. 
A SZEPTEMBER 14–22-ig tartó programsorozat keretében sok-sok 
helyszínen – a nagy budapesti múzeumoktól kezdve a vidéki 
gyűjteményekig, a kis falusi kápolnáktól a Bazilikáig – több száz 
program várja az érdeklődőket. A fesztivál programjait – kép-
ző- és iparművészeti kiállításokat, különböző műfajú koncerteket, 
színházi és irodalmi előadásokat, tárlatvezetéseket, gyerekprog-
ramokat – ingyenesen látogathatja a nagyközönség.

Programok a II. kerületben
SZEPTEMBER 14., 10.00: jelenetek jézus szenvedéséBől 
– Román Dóra Mária kiállítása. Megtekinthető szeptember 
22-ig, naponta 9–18 óráig (Kájoni János Ferences Közösségi 
Ház, 1025 Szilfa utca 4.).
SZEPTEMBER 14., 10.00: reForMátus éPítész teMPloMAI – ki-
állítás id. Kálmán Ernő templomterveiből. A megnyitó szeptem-
ber 13-án, pénteken, 17 órakor lesz, a kiállítás megtekinthető 
naponta 10 órától SZEPTEMBER 20-ig (Klebelsberg-kastély, 
1028 Templom utca 12-14.).
SZEPTEMBER 14., 10.00: XII. ötvösMűvészetI BIennálé. 
Megtekinthető szeptember 22-ig, naponta 10-18 óra között 
(Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom utca 2-10.).
SZEPTEMBER 14., 10.00: Freskók nyoMáBAn – a Kárpát-me-
dence legszebb középkori falképei. Thaler Tamás fotókiállítása. 
Megtekinthető szeptember 22-ig, naponta 10–18 óráig (Kle-
belsberg Kultúrkúria, 1028 Templom utca 2-10.).
SZEPTEMBER 14., 10.00 és 14.00: kAPunk tárvA, A szívünk 
Még InkáBB – előadás (Betegápoló Irgalmasrend Szent Ist-
ván-kápolna, Veli bej fürdő, 1023 Frankel Leó út 54.).
SZEPTEMBER 14., 10.30: MohAy-rodler rItA és roMán dórA 
MárIA kéPzőMűvészek kIállításA. Megtekinthető szeptem-
ber 22-ig, naponta 10–18 óráig (Kájoni János Közösségi Ház, 
1025 Szilfa utca 4.).
SZEPTEMBER 14., 14.00: AMI neM MúlIk el – P. Lovistyék 
István Laurus OH atyára emlékezik a Kedves Kartársak Zenei 
Műhely (Betegápoló Irgalmasrend Szent István-kápolna, 1023 
Frankel Leó út 54.).
SZEPTEMBER 15., 16.00: Innen és túl – kéPzőMűvészetI 
kIállítás. Megtekinthető szeptember 22-ig, naponta 16–18 
óráig (Galéria Lénia, 1021 Széher út 74.).
SZEPTEMBER 20., 18.00: Ars Sacra: Fényt hozzon... VIII. Meg-
tekinthető október 11-ig, keddtől péntekig 13–18 óráig, szom-
baton 10–14 óráig (Vízivárosi Galéria, 1027 Kapás utca 55.).
SZEPTEMBER 20., 18.00: BIBlIAI lelkIvezetés – Gergely Cecí-
lia előadása (Kájoni János Ferences Közösségi Ház, 1025 Szilfa 
utca 4.).
SZEPTEMBER 21., 11.00: P. Kercza Asztrik OFM ferences szerze-
tes előadása: örökségeM Az áldás (Vízivárosi Galéria, 1027 
Kapás utca 55.).
SZEPTEMBER 21., 17.00: „Ne hagyj elesnem, felséges Isten, ke-
serűségemben...” – A vIllő énekegyüttes koncertje (ORFI 
Közösségi Központ, 1023 Frankel Leó út 25-29.).
SZEPTEMBER 21., 18.00: stácIók – Bada Márta kiállításának 
megnyitója (ORFI Közösségi Központ, 1024 Frankel Leó út 25–29.).
SZEPTEMBER 21., 19.30: A Pilgrim‘s Solace – egy zArándok 
vIgAszA (1612) (Szent Flórián görögkatolikus templom, 1027 
Fő utca 88.).

Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségnapokkal együttmű-
ködve minden év szeptemberében, idén SZEPTEMBER 14-én a történelmi 
egyházak képviselői megnyitják templomaik kapuját, és színes kulturális 
programokkal várják az érdeklődőket – a II. kerületben az alábbiak szerint:
SZEPTEMBER 14., 18.00: AutIzMuzsIkA Alapítvány Csillagfény kóru-
sának zenei műsora (Kapisztrán Szent János-templom, 1022 Tövis utca 1/a).
SZEPTEMBER 14., 18.00: Az Isten házA Menedék – történelmi 
séta és imaóra a ferenchalmi kápolnánál. A kápolna 10 órától látogatható, 
11, 14 és 17 órakor előadók segítenek megismerni a hely történetét és a 
Szeretetszolgálat munkáját. 18 órakor taizéi imaórán vehetnek részt, ahol 
a Máltai Szimfónia zenetanárai és a szeretetszolgálat önkéntesei végeznek 
zenei szolgálatot (Ferenchalmi Szűz Mária-kápolna, 1021 Budakeszi út 51.).
SZEPTEMBER 14., 18.30: szentMIse. 19.30: Templomkapu ünnepélyes 
kitárása, harangjáték megszólaltatása. 19.45: A rákoshegyI csAlád-
közösség kórusánAk és a rózsAdoMBI krIsztus kIrály 
lelkészség kórusánAk közös hAngversenye. 20.30: kA-
tolIkus és/vAgy Művész. Hit és művészet. Beszélgetés Nényei Pál és 
Szabó Borbála írókkal. A beszélgetést vezeti Borgula András, a Golem Színház 
igazgatója (Rózsadombi Krisztus Király-templom, 1024 Keleti Károly utca 39.).
SZEPTEMBER 21., 19.30: BePIllAntás A zsIdó vAllás rej-
telMeIBe: Havdala szertartás (szombatbúcsúztatás), a zsinagóga meg-
tekintése, rövid előadás, találkozás Verő Tamás rabbival (Frankel Zsinagóga, 
1023 Frankel Leó út 49.).

Nyitott Templomok Napja
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A II. kerületben, a Frankel Leó 
úton nőttem fel, onnan indultam 
és sokáig a környéken maradtam, 
különböző kerületi albérletek-
ben. Öcsém a mai napig a Keleti 
Károly utcában lakik, és a bátyám 
irodája is a kerületben van, ezért 
gyakran megfordulok itt. A  leg-
korábbi emlékeim a Bem téri 
óvodához kötnek. Sok hatalmas 
bokra igazi vadonnak tűnt, a leg-
korábbi „expedícióim” ott voltak. 
Nagymamámmal gyakran jártunk a 
Mechwart ligetben, felsétáltunk a 
polgármesteri hivatalhoz, az épü-
letet megkerülve jutottunk el a kis 
játszóterekig, szerettem nagyon 
ezt a körutat. Most is vannak ked-
venc kerületi helyeim, egy hangu-
latos ételbár, sokszor ebédelek ott. 

Volt a családjában hegymászó?
Amikor elkezdtem sziklát mász-

ni, még nem tudtam, később de-
rült csak ki, hogy apai nagyszü-
leim, nagy túrázók voltak (később 
ez a nagymamám lakott a Keleti 
Károly utcában). Én már kis-
gyerekként is szerettem a fizikai 
erőfeszítést. Anyukám szülei so-
káig Pilismaróton éltek, nyaranta 
nagy élmény volt náluk meggyfára 
mászni, bunkert építeni. Focizni 
utáltam, mert ügyetlen voltam a 
labdával, úgyhogy mindig olyan 
sportot kerestem, amiben nincs 
labda. Tájfutottam, karatéztam, 
dzsúdóztam, csupa olyasmit, ami 
egy kicsit vadregényesebb. 

Mikor kezdett hegyet mászni?
A nyolcvanas években derült ki 

számomra, hogy létezik hegymá-
szás, akkoriban találkoztam először 
igazi sziklamászóval. Amint a kötél 
végére kerültem, tudtam, hogy ez az 
én sportom. 13 évesen azt füllen-
tettem, hogy 14 éves vagyok, mert 
az volt az alsó korhatár, így tudtam 
elvégezni az alapfokú sziklamászó 
tanfolyamot. Először a hazai sziklá-
kat kóstolgattam, később az Alpok 
és a Magas-Tátra szikláit, lejtőit 
koptattam. Húszas éveim elején 
Mezey László barátommal elmen-
tünk expedíciózni Pakisztánba, és 
a kalandozás azóta is tart.

Július végén Suhajda Szilárd 
feljutott a K2 csúcsára és ön is a 
közelében járt.

Még helyezkedik az élmény ben-
nem is és Szilárdban is. Azt hi-
szem, visszanézve mindkettőnk 
számára az egyik legemlékezete-
sebb expedíció lesz: tankönyvsze-
rűen alakult az egész utunk. Ami-
kor megérkezünk az alaptáborba, 
leírtunk a jegyzetfüzetünkbe egy 
vázlatos tervet. Azt is elterveztük 
előre, hogy mikor legyen maga a 
csúcsmászás. Szinte napra pon-
tosan valósult meg. Úgy éreztük, 
hogy óramű pontossággal műkö-
dünk, nem kapkodtunk.

Nehéz elképzelni egy laikus-
nak, hogy milyen ez a munka.

Az alaptáborban türelemmel 
kivártuk, hogy a szervezetünk 
hozzászokjon a magassághoz. 
Amikor készen álltunk, körülnéz-
tünk a hegyen. Láttuk, hogy még 
nincsenek kint a mászást segítő 
rögzített kötelek, mert a nagy ke-
reskedelmi expedíciókhoz tartozó 
serpák még nem indultak el fel-
helyezni őket. Éreztük, hogy van 
bennünk elég tettvágy, és tudtuk, 
hogy rendelkezünk kellő tech-
nikai tudással ahhoz, hogy ezek 
nélkül is útra keljünk. Szépen, 
egymást biztosítva – úgynevezett 
alpintechnikával – felmásztunk az 
egyes táborba. 

Milyen érzés volt megérkezni?
Különleges és utána a folytatás 

is az volt. A táborban csak mi vol-
tunk. Fantasztikus hangulata volt. 
Nagyon ritkán adatik meg ezeken a 
nagy hegyeken, hogy a hegymászók 
ennyire magukban lehetnek. Két 
éjszakát töltöttünk ott. Az első nap 
végén, amikor lefele ereszked-
tünk, a ködből 10-15 ember szi-
luettje rajzolódott ki, a serpák jöt-
tek fölfelé. Nagyon meglepődtek. 
Megkérdeztük, hogy rögzítsünk-e 
nekik kötelet a legmeredekebb 
részen. Hálásan elfogadták. Ez is 
egy emlékezetes és vicces élmény 
marad, hogy a kötélrögzítő csapat 
előbb használta a mi köteleinket, 
mint mi az övéiket. 

Nagy kudarcként élte meg, 
hogy gyomorpanaszok miatt meg 
kellett álljon a csúcs előtt?

Természetesen hiányérzettel 
tölt el, hogy nem állhattam ott, de 
nincs bennem keserűség. Amit 
érzek, semmi ahhoz képest, amit 
akkor éreznék – és az tényleg iga-
zi tragédia lenne –, ha tovább-
mentem volna és az én esetleg 
súlyosbodó tüneteim miatt egyi-
künk sem éri el a csúcsot. Ezzel a 
mostani hiányérzettel meg tudok 
békélni, azzal nem tudnék.

Szilárddal megünnepelték a 
sikert?

Az első ünnep a hegyen volt, 
amikor megérkezett az alaptábor-
ba és megöleltük egymást. Hosz-
szan beszélgettünk utána is, amíg 
jöttünk lefelé. És aztán furcsa ér-
zés volt, amikor beültünk egy te-
repjáróba és rádöbbentünk, hogy 
két hónap után ezek lesznek az első 
olyan méterek, amiket nem a saját 
erőnkből teszünk meg.

Megismétli később a K2-t?
Nem vagyok benne biztos. Egy 

expedíció akkor sikeres, ha min-
denki élve hazatért és legalább 
egyikünk feljutott a csúcsra. 
Az  expedíció tehát sikeres volt. 
Nem zárom ki, hogy évekkel ké-
sőbb feltámad bennem a sze-
mélyes ambíció és újra eljövök 
a K2-re, de egyáltalán nem erre 
összpontosítok most.

Mi foglalkoztatja?
A Himalája koronáján – a 14 

nyolcezer méter feletti csúcson 
– belül három leget szokás em-
legetni: a legritkábban mászott, 
legveszedelmesebb nyolcezres 
az Annapurna. Ennek első ma-
gyar megmászását 2016-ban si-
került teljesítenem. Technikai 
értelemben a K2 a legnehezebb, 
itt Szilárdé az elsőség. A magyar 
hegymászás történetében ez volt 
az utolsó két első magyar meg-
mászás. A legmagasabb csúcs az 
Everest. Logikus lenne azt mon-

Egy himalájai expedíció fizikai kihívás és önismereti út is egyben
Nyugodt, megfontolt és elégedett. Kevesen mondhatjuk el mindezt 
magunkról, pedig Klein Dávid élete igazán „nem csak játék és mese”. 
Sokat készült Suhajda Szilárddal a 8611 méteres K2 palack nélküli 
megmászására. Az Eseményhorizont csapat expedíciója végül siker-
rel járt, és bár a csúcsot csak mászótársa érte el, ő mégis őszintén 
örül. Ezen a csúcson Szilárd előtt még nem állt magyar állampolgár. 
A két hegymászó 2021 tavaszán tesz kísérletet a legmagasabb hima-
lájai csúcs, az Everest oxigénpalack nélküli megmászására.
 

Suhajda Szilárd és Klein Dávid a K2 alaptáborában

2016-ban az Annapurnán, körülbelül 6800 méter magasan
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dani, irány az Everest! Mondjuk 
is, de fel- és elismerjük a feladat 
nagyságát, tiszteljük a hegyet és a 
felkészülésre, megvalósításra ele-
gendő időt hagyunk.

Jártak már ott magyarok, de a 
csúcsot még senki sem érte el.

Öt magyar járt eddig 8600 
méter fölött palack nélkül. Ket-
tő, sajnos, már nincsen köztünk. 
Barátom, Ács Zoltán már csa-
ládapaként áll helyt, az extrém 
hegymászás világából vissza-
vonult. Mi ketten vagyunk Szi-
lárddal, akik jártak már ebben az 
úgynevezett hiper-halálzónában 
palack nélkül és szeretnénk is 
visszatérni ebbe a magasság-
ba. Az olyan titánok, mint Erőss 
Zsolt nemcsak hatalmas élet-
művet hagynak hátra, de kijelö-
lik a továbbvezető utat is: Zsolt 
próbálkozott az Annapurnával, 
a K2-vel és az Everest palack 
nélküli megmászásával is. Korai 
halála miatt ezeket a feladatokat 
már nem tudta befejezni. Mi 
szeretnénk, ha az Everestre is 
feljutna a magyar zászló palack 
nélkül, de csak másfél év múlva 
indulunk el. Fél év kevés lenne 
a felkészülésre, Szilárdnak volt 
egy kisebb sérülése, én pedig a 
visszaszoktató edzéseknél tartok. 
Jövőre a Makalura (8463 méter) 
megyünk. 2021 tavaszát céloztuk 
meg az Everest (8850 méter) pa-
lack nélküli megmászására. Ezt 
érezzük felelős sportolói maga-
tartásnak. 

Hogyan kell ráhangolódni a 
„legmagasabbra”?

Egy himalájai expedíció fizikai kihívás és önismereti út is egyben

Először is rengeteg edzéssel. 
Másodszor: sok mindent szám-
szerűsítünk és kialakítunk egy 
szakmai stratégiát. A felkészülés 
harmadik fontos pillére a pszi-
chikai munka: ez azt jelenti, hogy 
ténylegesen igent kell mondani 
a feladatra. Érteni és érezni kell, 
hogy az expedíció milyen kocká-
zatokkal jár, és azt kell tudni mon-
dani, hogy lelkileg készen állok 
arra, ami rám vár. Ez nem könnyű.

Miért?
Nekem például nagyon bonyo-

lult a történetem az Everesttel, 
rengeteg szépség, de fájdalmas 
tragédia is van benne. 2010-ben 
Várkonyi Lacival elcsapott min-
ket egy jégomlás, és a barátom 
nem élte túl. Előtte tíz évet mász-
tunk együtt, nagy veszteségként 
éltem meg. 

Mi motiválja, hogy ugyanoda 
visszamenjen? 

Nem azért megyünk oda, hogy 
húzogassuk a halál bajszát, ha-
nem egész egyszerűen izgalmas 
és teljes lényünket megmozgató 
sportkihívást látunk egy ilyen ex-
pedícióban. Fizikai kihívás és ön-
ismereti út is egyben. De fontos 
része a kulturális érdekességek 
felfedezése is, hiszen ezeken a 
helyeken megmártózunk egy tel-
jesen más világban. Meghatározó 
élményem az is, hogy 2014-ben 
8700 méterig másztam, vagy-
is százötven méter választott el a 
csúcstól. Mélyen beleakasztja az 
emberbe a horgát, ha ilyen közel 
kerül a csúcshoz. Ez azt mutatta, 
hogy a feladat nagyon a határán 
van annak, amit képes vagyok 
megcsinálni, de ott van, lehet-
séges.

 NoVák ZSóFI alIZ

Hamar – már a ‘80-as években – kide-
rült, hogy Klein Dávid életét a sziklák 
és a mászás teszi teljessé

Az Egészségsétányon a II. Kerületi Önkormányzat szervezésében idén is egész-
ségügyi szűrést tartanak. A vizsgálatok 11–17 óráig érhetőek el, tajkártya 
nem szükséges és a II. kerületi lakosok számára díjmentesen vehetők igénybe. 
A szűrővizsgálatokon megjelent és pecsétet gyűjtögető felnőttek között – a 
tavalyi nagy sikerre való tekintettel – idén is kisorsolnak egy kerékpárt.
A szűrésen Az AláBBI vIzsgálAtok, tAnácsAdások lesznek elérhetőek: 
• bőrgyógyászat (bőrdaganatok, melanóma szűrése, napvédelmi tanácsadás) • szemészet (látás-
élesség-vizsgálat) • vérnyomásmérés • légzésfunkciós vizsgálat, tanácsadás légúti allergia, asztma, 
dohányzás témakörben • EKG-vizsgálat • testzsírmérés, testfolyadék-tartalom- és izomtömeg-meg-
határozás • diétás tanácsadás • gyógytorna • a gyermekek gerincegészségével kapcsolatos tanácsadás 
• sportágválasztási tanácsadás antropometriai mérések alapján. egyéB ProgrAMok: • mell 
önvizsgálatának bemutatása • „részeg” szemüveg 14 éven felülieknek • kézmosás hatékonyságá-
nak vizsgálata a „varázsdoboz” segítségével • interaktív egészségfejlesztő programok (táplálkozás, 
élelmiszer- és kémiai biztonság stb.) • elsősegélynyújtási bemutató.
Az egészségügyi szűrést szervező II. Kerületi Önkormányzat együttműködő partnerei: • Budapest Főváros 
II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata • Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi 
Hivatala Népegészségügyi Osztály • Budapesti Szent Ferenc Kórház • Országos Gerincgyógyászati 
Központ • Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani Laboratórium.

SPORTPARÁdéN
A 6. HIdegkúTI

2019. szeptember 14., szombat, 11–17 óráig

II. kerületi lakosok számára díjmentes

ÁTFOgó
egéSzSégÜgyI

SzŰRéS
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II. kerületi rendőrkapitányság
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.) Telefon: (06 1) 346-1800

körzeti megbízotti ügyeleti mobiltelefonszám:

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

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

A körzeti megbízotti rendszer alapja a területét és az ott élőket jól 
ismerő rendőr, valamint a rendőr és a lakosság közötti, bizalmon 
alapuló 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 észre-
vételeit, bejelentéseit és a bűnmegelőzés szempontjából talán aprónak 
tűnő, de gyakran mégis hasznos információkat. A több lapszámon 
keresztül tartó sorozatunkból megtudhatták a körzeti megbízottak 
új körzethatárait, elérhetőségüket és fogadóórájuk időpontját, zá-
rásként pedig ismerjék meg a KMB alosztály vezetőit, akik szintén 
szívesen fogadják bejelentéseiket észrevételeiket.

A 21 körzeti megbízott körzethatárairól, elérhetőségeiről és foga-
dóóráiról a II. kerületi rendőrség telefonszámain is érdeklődhetnek:

BAGÓCSI GÁBOR
rendőr százados
KMB alosztályvezető,
tel.: (06 70) 489-3427

MOHÁCSI HENRIETT
rendőr hadnagy,
KMB csoportvezető,
tel.: (06 70) 489-3422

körzeti megbízottak és elérhetőségük
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A rendőrség arról tájékoztatott, 
hogy a páros végül egy, az Ördög-
árok utcában működő étterem 
előtt állt meg, ahol egyikük ki-
szállt és a vendéglő közelében egy 
fehérorosz rendszámú autó hát-
só szélvédőjét betörte. A  férfi az 
autóból kiemelt egy táskát, majd 
sietve beszállt társa mellé és el-
hajtottak a helyszínről. A nyomo-
zók a gépkocsifeltörők autóját egy 
szervizúton megállították és a két 
férfit elfogták. Az autó átkutatása-
kor az ellopott táska mellett gép-
kocsifeltöréshez használható esz-
közöket is találtak.

A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság II. kerületi Rendőrkapi-
tányság nyomozói a 35 éves bu-
dapesti R. Krisztiánt és társát, a 
szintén budapesti 39 éves P. Zoltánt 
lopás bűntett miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki és őrizetbe vé-
telük mellett előterjesztést tettek 
letartóztatásuk indítványozására. 
Az  illetékes bíróság P. Zoltán le-
tartóztatását elrendelte és döntött 
R. Krisztián bűnügyi felügyeleté-
nek elrendeléséről. A  rendőrök a 
sértettnek visszaadták a táskáját, 
melyben laptopja, iratai és szemé-
lyes használati tárgyai voltak.

Gépkocsifeltörőket fogtak
a II. kerületi rendőrök

A II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói elfogták azt a tolvajpárost, 
amelyik feltört egy autót az Ördögárok utcában. A rendőrök augusz-
tus 21-én éjjel figyeltek fel egy lassan haladó Citroën gépkocsira és 
annak két utasára. A férfiak az autóval a Szépvölgyi úton álló kocsikat 
figyelték, majd a környéken több helyen is megálltak, ahol a parkoló 
autók utasterét nézegették.

A FIdesz II. kerületI IrodájánAk nyItvAtArtásA: 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 országgyűlési 
képviselője) irodája hétfőn 12–16, szerdán 13–17, pénteken 9–13 óráig tart nyitva 
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az MszP II. kerületI szervezetének IrodájA (1027 Fazekas u. 19–23.) 
hétfőtől csütörtökig 10–18, pénteken 10–16 óráig tart nyitva. Őrsi Gergely II. ke-
rületi 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 be-
jelentkezés 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: idő-
pont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 
A deMokrAtIkus koAlícIó önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs 
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata 
Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kéré-
se, 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. Foga-
dóóra előzetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.
Az észAk-BudAI kIsgAzdA PolgárI egyesület tisztelettel várja az 
érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.

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.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. szeptember 23-án.
Lapzárta: keretes – szeptember 13., apró – szeptember 15.

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

kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirde-
tes@budaipolgar.hu e-mailcímen. keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft,
1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old.
265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 
27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény.
Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% ked-
vezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Apróhirdetések
 ÁLLÁS-MUNKA 
PARKOLÓŐRT KERESÜNK II. KERÜ-
LETI AUTÓPARKOLÓBA. Tel.: 06 30 
664-7329

Leinformálható, diplomás személyi 
titkár és ingatlankezelő munkát vál-
lal. Diszkrét, lojális, megbízható és 
rugalmas. Sok éves tapasztalattal. 
Tel.: 06 70 352-4685, e-mail: sja.note@
gmail.com

POZITÍV életszemléletű, idős ember-
nek dolgoznék. Adjunk egymásnak 
20 percet. Minden-ki-derül. Tel.: 06 
30 754-6148

Az Amerikai Nemzetközi Iskola be-
tanított kertészt keres, azonnali 
munkába állással. Munkaidő napi 8 
óra. Feladatok: kerti munka, bútor-
mozgatás. Bővebb információért 
hívja Németh Juditot, az önéletraj-
zot küldje a hvass@aisb.hu-ra. Tel.: 
06 30 274-5332

Hidegkúti családi házban heti egy 
alkalomra takarításhoz segítséget 
keresek. Tel.: 06 30 847-3595

TAKARÍTÓ HÖLGYEKET KERESEK II. 
ÉS XII. KERÜLETI ISKOLÁKBA DÉL-
UTÁNI, ESTI MUNKAVÉGZÉSRE. JÖ-
VEDELEMKIEGÉSZÍTÉS AKÁR NYUG-
DÍJASOK RÉSZÉRE! TELEFON: 06 70 
679-9304.

Megbízható nyugdíjas asszony va-
gyok, szombati napra takarítói mun-
kát keresek. Gyakorlat van. Tel.: 06 
70 354-4875

TAKARÍTÓT felveszünk a II. kerület 
KADARKA utcai Óvodába. Jelent-
kezni lehet az óvodavezetőnél: 06 
20 225-4428 telefonszámon.

Megbízható nyugdíjas hölgy család-
segítést vállal hétköznaponként 4–6 
órában. Tel.: 06 20 233-8700

NŐI-FÉRFI FODRÁSZT azonnali kez-
déssel keresek bejáratott szépségsza-
lonba a Hűvösvölgyi úton. KIADÓ a 
fodrászati részleg teljes vagy fél mű-
szakra. Tel.: 06 30 202-1766

 OKTATÁS 
1.-6. osztályos gyerek korrepetálását 
vállalja nyugdíjas tanítónő Zöldlomb 
utcai lakásán. Tel.: 06 30 633-9937

BARÁTKOZÁS A SZÁMÍTÓGÉPPEL. 
ÉRDEKLŐDŐKNEK, IDŐSEBBEKNEK, 
CIVILEKNEK. ÁLLÁSKERESŐKNEK 
VAGY HOBBINAK. ALAPISMERETEK, 
LEVELEZÉS, INTERNET, SKYPE. DÁN 
ZSUZSA. TEL.: 06 30 592-7740

ANGOLÓRÁK nyelvvizsgáztató egye-
temi oktatótól. Általános, üzleti és 
NT vizsgafelkészítés, állásinterjú, 
online is. Tárgyalástechnika- és pre-
zentációs tréningek cégeknek. http: 
//jenky2003. wixsite.com/angolcegek-
nek Tel. : 06 20 203-2887

DÖCÖG AZ ANGOLOD? NO PARA, 
válaszd a hatékony, gyakorlott szak-
embert. Facebook / PRIVÁT ANGOL 
NYELVTANÁR. Mobil: 06 70 550-
8354

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIP-
LOMÁS SZAKTANÁR EGYÉNILEG 
FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ NAGY TA-
PASZTALATTAL BEL-BUDÁN. Tel.: 06 
30 749-2507

Diplomás nyelvtanárnő sokéves is-
kolai tapasztalattal angolból tanítást 
vállal. Házhoz is megyek. Tel.: 06 30 
361-0793

Anyanyelvi angoltanár többéves 
tapasztalattal nyelvórát vállal min-
den szinten, minden korosztálynak. 
Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti an-
gol, önéletrajz, prezentáció. Extra: gi-
tároktatás. Facebook: David Perkett/
paulsondrive@gmail.com

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

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

DÖCÖG AZ ANGOLOD? NO PARA, 
válaszd a hatékony, gyakorlott szak-
embert. Facebook / PRIVÁT ANGOL 
NYELVTANÁR. Mobil: 06 70 550-83-54

MATEMATIKA KORREPETÁLÁS ÁLTA-
LÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉ-
RE. TEL.: 06 20 804-6140

MATEMATIKA korrepetálás, tanítás 
Önnél. Az első óra csak 1000 forint. 
Tel.: 394-2441

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

 INGATLAN 
A RÓZSAKERT KÖZELÉBEN 16 m²-ES 
GARÁZS HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ. Tel.: 
06 30 580-2662

Kompakt méretű, 1-2 szobás kiadó 
lakást keresek, 120-150 ezer forintig. 
Tel.: 06 30 590-2571

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

II. kerületi kertkapcsolatos, roman-
tikus 100 m²-es villalakás tárolóval, 
gépkocsibeállóval, bővítési lehető-
séggel eladó, esetleg kisebb értékű 
ingatlan beszámításával. Irányár: 106 
M Ft. Tel.: 06 20 951-2608

Műteremlakást vagy ilyen célra alkal-
mas, nagy alapterületű, nagy helyisé-
gekből álló, legfelső emeleti lakást 
vásárolnék a kerületben saját célra. 
muteremlakas2019@gmail.com SMS: 
06 20 458-8656

A FELSŐ ZÖLDMÁLI ÚTON 106 m²-ES 
ÖTSZOBÁS EMELETI KÉTSZINTES 
LAKÁS GARÁZZSAL 108 000 000 Ft. 
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

A II., Pasaréti úton nagyon igényesen 
felújított, 36 m²-es, egyszobás, kertre 
néző, napos, félszuterén lakás 32,9 M 
Ft. Tel.: 06 20 967-5691

budAPeST FővÁROS kORMÁNyHIvATALA II. keRÜLeTI HIvATALA

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

hétfő: 7–17, kedd: 8–16, szerda: 
12–20, csütörtök: 8–16, péntek: 
8–14. 

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

hétfő: 7–17, kedd: 8–16, szerda: 
12–20, csütörtök: 8–16, péntek: 
8–14.  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). Olvasószerkesztő, 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 küldünk vissza. 

Következő megjelenés: 2019. szeptember 23., lapzárta: 2019. szeptember 13.
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. szeptember 15.

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

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

A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken 
kétlakásos -- 180 m²-es és 91 m²-es – 
családi ház garázsokkal 230 M Ft. Tel.: 
06 20 967-5691

A II., Völgy utcában 180 m²-es, két-
szintes, kertre néző, öt és fél szobás, 
dupla komfortos lakás saját kertrész-
szel, két garázzsal 169 M Ft. Tel.: 06 
20 967-5691

A III., Római parton 360 m²-es telken 
125 m²-es, kétszintes, 80%-os készen-
léti fokon lévő családi ház 74,9 M Ft. 
Tel.: 06 20 967-5691

Eladjuk V., Irányi utcai (1910-es, vé-
dett, tatarozott, dupla komfortos 
szecessziós házban) 140 m²-es felújí-
tandó lakásunkat. 139 M Ft. Tel.: 06 
20 509-8018

A Műegyetemnél, a Kende utcában 
felújított, emeleti, liftes, 75 m²-es 
teraszos, két hálós lakás 63 900 000 
Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

A XI., Villányi úton 94 m²-es, két és 
fél szoba hallos, erkélyes, Sas hegyre 
néző, III. emeleti, felújítandó polgári 
lakás 54,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A XII., Szamóca utcában kis létszámú 
házban 126 m²-es, magasföldszinti, 
kertre néző, felújítandó lakás 79,9 M 
Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A XIII., Visegrádi utcában, Újlipót-
városban 79 m²-es, három szobás, 
emeleti, felújított lakás 67 500 000 
Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

Törökbálinton a Deák Ferenc utcában 
760 m²-es telken felújítandó, kétlaká-
sos – 92 m²-es, 67 m²-es – ház 54 M Ft. 
Tel.: 06 20 967-5691

Budakeszin sorházi, felújított 56 
m²-es, két szobás lakás + 20 m²-es au-
tomata garázs 31,5 M Ft irányáron 
eladó. Tel.: 06 70 949-4013

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

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? 
SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁ-
SÁBAN? 15 ÉVES TAPASZTALAT. 
SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.
hu Tel.: 06 70 523-1969

 EGÉSZSÉGÜGY 
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZ-
METIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖK-
FESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁ-
ZÁS) OTTHONÁBAN. ULTRAHAN-
GOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 
206-4801

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JA-
VÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZA-
BÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁS-
KORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ 
MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! 
TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN FOG-
TECHNIKUS MESTER, 1013 BP., 
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 
30 222-3016

DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ 
MAGÁNRENDELÉSE. MAGAS SZAK-
MAI SZÍNVONALON, HATÉKONY 
KEZELÉSEKKEL SEGÍTÜNK BŐRGYÓ-
GYÁSZATI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI 
PROBLÉMÁIN. 1021 HÁRSHEGYI ÚT 
2. www.epi-derm.hu TEL.: 06 30 229-
6262

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vé-
cétartályok cseréje, javítása. Anyag-
beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉ-
CÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, 
javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Tel.: 06 30 447-3603

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

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

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, 
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁL-
LAL TERVEZÉSSEL, 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! Hibaelhá-
rítástól a teljes felújításig. Petrás 
József villanyszerelő mester. ELMŰ 
ügyintézés. Tel.: 246-9021. 06 20 
934-4664

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FEL-
ÚJÍTÁS, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. 
CSERÉJE, BEKÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDEL-
MI MÉRÉSSEL. BODA ZSOLT VILLANY-
SZERELŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 06 
30 333-6363

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

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

ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal 
a legkisebb munkától tetőjavítást, 
építést, szigetelést 27% kedvezmény-
nyel. Tel.: 06 30 318-2173

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉ-
SE, bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: 
273-1857, 06 20 471-1870

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 
Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, ga-
rancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06 
70 250-9132

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, 
TAPÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEM-
PÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERE-
LÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GARANCIÁ-
VAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 
06 30 251-3800

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújí-
tás, festés-mázolás, veszélyelhárítás, 
dryvitszigetelés, bádogozás. Tel.: 273-
1857, 06 20 471-1870

CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TE-
RASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍ-
TÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423

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

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK 
BESZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pán-
tok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ab-
lakok felújítása, szigetelése. Tel.: 06 
20 381-6703, 251-9483

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

D U G U L Á S E L H Á R Í TÁ S !  M o s -
dó-kád-WC 25 000 Ft-tól, kamerás 
csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-ta-
pétázás. Tel.: 06 70 250-9132

BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk 
régi bútorát, legyen szó antique, mo-
dern bútorról! Nagy szövetválasz-
tékkal, díjmentes felméréssel állunk 
rendelkezésére! Hívjon bizalommal! 
Frank Csaba. csaba.frank1@gmail.
com Tel.: 06 30 945-3042

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

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZE-
DES TAPASZTALATTAL, GARANCIÁ-
VAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.:  06 20 937-
8110

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

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-ja-
vítás, karbantartás, vírusirtás, alkat-
rész-beszerelés, bővítés ingyenes ki-
szállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06 30 857-2653

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. 
SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, 
KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK 
SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGREN-
DELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06 
20 341-0043

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyog-
háló, függönykarnis készítése, javí-
tása. Redőnytokok szigetelése. Tel.: 
356-4840, 06 30 954-4894

 TÁRSASHÁZAK 
II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZ-
ZA TÁRSASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖ-
ZÖS KÉPVISELŐRE, AKI ELEGET TESZ 
A 2019. ÉVBEN VÁLTOZÓ TÁRSASHÁ-
ZI TÖRVÉNYNEK. E-mail: gundihaz@
gmail.com Tel.: 06 30 408-7064

Társasházkezelést, közös képvisele-
tet vállalunk korrekt, megbízható 
módon, referenciákkal. E-mail: flott-
hometeam@gmail.com web: www.
tarsashazkezelobudapest.hu Tel.: 06 
70 561-1174

DR. BÍRÓ ANNA. KÖZÖS KÉPVISELET, 
TÁRSASHÁZKEZELÉS. TEL.: 06 70 505-
9394, 06 70 383-5004

TÁRSASHÁZTAKARÍTÁS! TISZTELT 
KÖZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, 
LAKÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLA-
LOM. nemetandrasne00@gmail.com 
Tel.: 06 30 167-8054

LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKA-
RÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK 
PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁ-
RA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍ-
TUNK. Tel.: 06 30 455-1522

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

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

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos 
ajtó, üvegezett és fémkorlátok, ka-
paszkodók, kapuk, féltetők gyártása, 
ajtóbehúzók, aknafedések, leválasz-
tások, szélfogók készítése. Tel.: 06 20 
380-8988
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Profi, összeszokott brigádommal tel-
jes körű lakás- és házfelújítást válla-
lok. Kőműves munka, burkolás, tér-
kövezés, tetőjavítás. Pusztai János. 
Tel.: 06 20 806-2391, 06 31 789-2176

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

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

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

LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKA-
RÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK 
PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁ-
RA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍ-
TUNK. Tel.: 06 30 455-1522

ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Hűvösvölgyi 
út és a Bognár utca sarkán, a volt 
zöldséges helyén. KATONA PIROSKA 
(06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06 
70 224-3725), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 
326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 
251-7171) szeretettel várja régi és új 
vendégeit.

 MŰGYŰJTÉS 
A VISNYEI ANTIKVITÁS FESTMÉNYT, 
RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. 
KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN ÁRAJÁNLA-
TUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 
980-7570

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍ-
TÁSA CÉLJÁBÓL MEGVÉTELRE KE-
RESEK KÉSZPÉNZÉRT KIEMELKEDŐ 
KVALITÁSÚ 20. SZÁZADI MAGYAR 
FESTMÉNYT. ÁRVERÉSEN, KIÁLLÍTÁ-
SON SZEREPELT ELŐNYBEN. NEMES 
GYULA. E-MAIL: gyulanemes70@
gmail.com Tel.: 06 30 949-2900

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért 
vásárol festményeket, régi pénzeket, 
kitüntetéseket, porcelán- és ezüst-
tárgyakat, bútorokat, könyveket, tel-
jes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu 
www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 
20 391-5543

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FEST-
MÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYA-
KAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, 
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNY-
VEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, 
EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPE-
KET, VARRÓGÉPET, BIZSUKAT, BO-
ROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 
20 597-8280

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

BRAD
PITT FILM

FELES
ÜZLET PLUSZ ALKOTÓ-

RÉSZ

AZON A
HELYEN

NÖVÉNYI
HULLADÉK

SZINT

... HOLM
SZÍNÉSZ

FOLYÓ
HORDALÉKA

FÉRFINÉV

MÁZOL

MONDAT-
RÉSZ!
NÉMET
VÁROS

SZÖKKEN
VESE
ORVOSI
NEVE

NYÍL-
TARTÓ

ŰRMANÓ

MŰSOR-
SZÓRÁS

FÉRFINÉV

SZÁZAD
RÖVIDEN

... FOX
SZÍNÉSZNŐ

UTALVÁNY

SPORT-
TRIKÓ
IGEN

OLASZUL

... ANDRÁS
TÉVÉS

SZELETEK-
RE OSZT

RÓMAI 1

NŐI NÉV

OLASZ
AUTÓJEL
OR. FOLYÓ
KUTRICA

LÁRMÁZIK

INGMAR B.
FILMJE

ERDEI
GYÜMÖLCS

TOVA

INTERCITY

SAJT-
SZELET!

ÖV-
FOKOZAT
FRANCIA
FOLYÓ

FRANCIA
MAGAZIN
TOJÁS

NÉMETÜL

KETTŐS
BETŰ

NEM KELL
TÖBB

VÉS

MEGVÉNÜL

SAKK
DÖNTETLEN

MÜNCHEN
FOLYÓJA

EK!

476 ELŐTTI

INFORMÁCIÓ
EGYSÉG

ARGENTIN
GÉPKOCSI

JEL

MATRÓZ
ITAL

NÉMET
FÉRFINÉV

A DRÁVA
MELLÉK-
VIZE

GLÉDA

DÉLUTÁN
RÖVIDEN

EGRI
SPORT-
KLUB

SZICÍLIAI
VULKÁN

AMPER

BARKÁCS-
ÁRUHÁZ
AJTÓ-
KERET!

ÍR
SZERVEZET

ÁTMÉRŐ
JELE

IGEKÖTŐ

BANKBAN
VAN!

MÉTER

NEWTON

IDEGEN
NŐI NÉVHAMIS

JÓSZÍVŰ

LELKESÍT
KOPASZ

VERONA
FOLYÓJA

UTCA RÖV.

M

U

1

2

A rejtvény fő soraiban Walt Disney gondolatát  rejtettünk el. 
A 2019/12. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ha igazat 
mondasz, nem kell emlékezned semmire”. A helyes megfejtést 
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az 
Oázis kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát 
nyerte. A nyertesek: Demjén Lilla, dr. Kádár Bence és Tóth 
Gyula László. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük ki. 
Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 
Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu 
címre legkésőbb 2019. szeptember 21-ig.

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes-
lapot, papírrégiséget, régiségeket vá-
sárolunk és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, 
öregkertek ifjítását, metszést, perme-
tezést, fakivágást, szállítást vállalok. 
Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506

KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK! FŰ-
NYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, KERTFENNTAR-
TÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, LOMB-
GYŰJTÉS, GALLYAK ÉS NYESEDÉKEK 
ELSZÁLLÍTÁSA, TUJÁK ÉS SÖVÉNYEK 
NYÍRÁSA. FARKAS NORBERT. TEL.: 06 
30 550-7761

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

KERT- ÉS FAGONDOZÁS, FAVÁGÁS, 
GALLYAPRÍTÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSA-
PAT, HELYI VÁLLALKOZÁS. www.gree-
narbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, 
kertésztechnikustól 26 év szakmai 
tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 
30 495-9862

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉ-
GIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, 
MŰTÁRGYAKAT ANTIKVÁRIUMUNK 
VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. 
Tel.: 06 20 425-6437

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűj-
teményem kiegészítésére magas áron 
vásárolok. Tel.: 325-6753
KÉSZPÉNZÉRT GÉPKOCSIKAT VÁSÁ-
ROLUNK, HIVATALOS BONTÁSI IGA-
ZOLÁSSAL, INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL. 
TEL.: 06 30 455-8719

 TÁRSKERESÉS 
Megismerkednék nyugdíjas úrral, 
akivel egymást megbecsülve, szere-
tetben töltenénk el a további éveket. 
Tel.: 06 30 923-7423
Találja meg társát, szabadidőpartne-
rét több mint 25 éve, hagyományos 
értékeken alapuló, sikeresen műkö-
dő társkereső irodámban. Klubesték, 
rendezvények, programok! Kiss Etel-
ka. Tel.: 269-4589

 EGYÉB 
Építsük vissza a barátkozás, BESZÉLGE-
TÉS kultúráját! Entelektüel, értékrend-
ben nevelkedett és gondolkodó diplo-
más hölgyeket és urakat várunk, játék-
kal bővitett programokra egész ősszel. 
50-70 éves korig. Tel.: 06 20 407-5775
Bridzspartnereket keresünk!! Höl-
gyek és urak jelentkezését várjuk. 
Tel.: 06 20 407-5775
Hölgynek vagy egyetemista lánynak 
szoba kiadó. Tel.: 06 30 835-5481
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egye-
di, divatos, méretre készülő kézi kö-
tött, horgolt ruhadarabok. Nagy 
fonalválaszték, hozott fonalból is. 
www.kotode.hu Tel.: 356-6009
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SZÍVÜNK
NAPJA

Inysorvadása van?
Megoldjuk a problémáját!
Szeretettel várom önöket 400m es Budai Magánrendelőmben
a Déli Pályaudvarnál. Ultramodern fogászatunkon egyéni kezelési 
terv alapján megoldást nyújtunk minden fogászati problémára.
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Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/b Telefon: 06-1-225-00-55
E-Mail: info@imperialdental.hu  Web: www.imperialdental.hu

www.buda i - c a l l ane t i c s . hu

– Hatékony
   alakformálás!

– Minden
   korosztálynak!

– Elérhető áron!

tel:   30-539-3797Margit krt.  48.  1/9. 
facebook.com/budapest2

37 900

Köszönjük!

FACebOOkON
A II. keRÜLeT

Témáink: Szoptatás és nem csak az örömei • Ha anya boldog, boldog a család is 
• A bacik fontos szerepe • Az alvás, pihenés szentsége 

• Mit tesz a túlzott higiénia • Bébi étel variációk • Hordozás 
• Megunt, kinőtt ruhák új élete • Pszichés problémák táplálkozás oldalról

Csepp-baba
Baba-Mama klub a Cseppkő óvodában

2019. szeptember 13-ától
minden héten pénteken 10-11 óráig.

Kiss Noémivel, a Cseppkő Óvoda táplál-
kozási tanácsadójával várunk minden 0–3 
éves korú babát és anyukáját, apukáját. A foglalkozások díjmentesek.

További információk: cseppovi@gmail.com
+36 70 624-6207 www.cseppovi.hu

terjesztőket 
keresünk!

Ha a II. kerületben él,

azt jól ismeri, 

és szívesen dolgozna

terjesztőként,

kérem, keressen!

06 70 602-3646


