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Ne csak a Föld napján óvjuk környezetünket

Környezetünk védelmének fontosságára, természeti értékeink megismerésére és
megóvására hívta fel a figyelmet a II. Kerületi Önkormányzat tavaszi, a Föld napja
köré szerveződő programsorozata. Bolygónk az utóbbi hetven évben több emberi
beavatkozásnak volt kitéve, mint azelőtt
évezredekig. Így aztán van mit söprögetnünk a magunk háza táján. A gondolkozz

globálisan, cselekedj lokálisan gondolat ma
aktuálisabb, mint valaha. Az önkormányzat
a környezettudatos városi közlekedést támogatandó kerékpáros napot hirdetett ingyenes szervizzel és kerékpár-regisztrációval, valamint karszalaggal és müzliszelettel
ajándékozta meg a gyalog vagy két keréken
közlekedőket. Ugyanezen a napon, április 21-én tartották meg a II. kerületi nagy-

takarítást is, ahol negyvenöt köbméternyi
szemetet szedtek össze a környezettudatos
hivatali dolgozók, lakosok és diákok. 23án, vasárnap igazi családi nap, ingyenes
koncertek, játékos feladatok, kézműveskedés, nemzeti parki termékek és jó hangulat
várta a Pál-völgyi-barlanghoz ellátogatókat
a Föld napi rendezvényen.
(Részletek a 4-6. oldalon)

A Budai díjakat, a II. Kerületi Önkormányzat
elismerését a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon adták át az oktatást segítő kiadványoknak.
(7. oldal)

Programozói foglalkozásokon
vehetnek részt a Google jóvoltából három II.
kerületi intézményben hátrányos helyzetű fiatalok.
(10. oldal)

Az Ördög-árok menti támfalépítési munkálatokat május 27-én kezdik el a hűvösvölgyi
villamos vonalán. A részletekről a kivitelező
tájékoztat.
(22. oldal)

2. OLDAL

KÖZÉRDEKŰ

HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

Központi telefon: 346-5400
Központi fax: 346-5592
Internet:www.masodikkerulet.hu
E-mail: info@masodikkerulet.hu

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

Lakosságszolgálati Csoport

1024 Budapest, Mechwart liget 1.,
földszint
Tel: 346-5734, 346-5738
Fax: 346-5749

hétfő: 8.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 8.00-16.30
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-13.30

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
1027 Frankel Leó út 7-9.
Tel.: 346-5400

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Anyakönyvi Csoport

1024 Margit körút 7.
(bejárat a Margit utca felől)
Tel.: 346-5631, 346-5632, 346-5633. Fax:
346-5635

hétfő: 13.30–18.00 sorszám szerint,
kedd: 8.00–12.00 csak előre egyeztetett
időpontban, szerda: 8.00–16.30 sorszám
szerint, csütörtök: 8.00–12.00 csak előre
egyeztetett időpontban, péntek: nincs ügyfélfogadás. A II. kerület területén történt
haláleset ügyében az ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–12.00 és 13.30–18.00 sorszám
szerint, kedd: 8.00–12.00 sorszám szerint,
szerda: 8.00–16.30 sorszám szerint,
csütörtök: 8.00–12.00 sorszám szerint,
péntek: 8.00–11.00 csak a temetési engedély kiadása

Építésügyi Iroda

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5443. Fax: 346-5480

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Ipar- és Kereskedelmi Csoport

1024 Margit körút 7.
(bejárat a Margit utca felől)
Tel.: 346-5519, 346-5536, 346-5525

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.00, péntek: 8.00-11.30

Szociális és
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Adócsoport

Pesthidegkúti ügyelet 1028 Rezeda u. 10. Minden páros pénteken 8–11.30-ig.
Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda
Ügyfélszolgálati és
Bűnmegelőzési Csoport

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649
Ingyenes zöldszám: 06 80 204-965

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Parkolási Csoport

Ügyfélszolgálat: 1023 Bécsi út 17-21.
Tel.: 346-5599. Fax: 336-2372
E-mail: parkolas@masodikkerulet.hu

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

Parkolási Jogi Csoport

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5554. Fax: 346-5707

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Az irodavezetők és az önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben fogadnak.
Hidegkúti Rendészeti Központ
1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

KÖZTERÜLETI BEJELENTÉS és APróhirdetés feladása a budai polgárba
Ügyfélszolgálat
és tájékoztatás
Apróhirdetés feladása
II. Kerület Kártya-ügyintézés

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: 599-9222
(Hétvégén 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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

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

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–18.00,
szerda: 8.00–20.00, csütörtök:
8.00–18.00, péntek: 8.00–15.00
Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől
csütörtökig: 8.00-16.00, péntek:
8.00–13.30. A pénztár zárva tartása
alatt bankkártyával lehet fizetni

Tel.: 896-3480
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7.00–17.00,
kedd: 8.00–18.00,
szerda: 8.00–20.00,
csütörtök: 8.00–18.00,
péntek: 8.00–15.00
Fizetés csak bankkártyával.
Posta az épületben.

Általános információ és tájékoztatás:
Gyámhivatal és Hatósági Osztály
896-2457, 346-5750,
1024 Margit körút 47-49.,
fax: 346-5751

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

BUDAI POLGÁR

Közösségi tervezés keretében
újul meg a park Adyligeten

A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-i ülésén döntött a TÉR_KÖZ város-rehabilitációs pályázat keretében a kerületi önkormányzatok számára nyújtandó
támogatások elosztásáról. A II. Kerületi Önkormányzat Adyligeti park megújítása
című pályázatát a főváros 235 millió Ft-tal támogatja.
Adyliget népszerű kirándulóhely, osztálykirándulások, baráti találkozók helyszíne, rétje közkedvelt és intenzíven használt közpark. Állapota sajnos erősen
leromlott, a burkolatok megkoptak, a kihelyezett eszközök állapota többségében nem megfelelő, megrongálódott, amortizálódott. A park jelen állapotában
közösségi funkcióját nem tudja megfelelően betölteni. A beruházás célja a park
meglévő funkcióinak és közlekedési kapcsolatainak megtartásával, illetve azok
erősítésével, és a hiányzó közösségi térrészek kialakításával egy jól működő,
modern, vonzó, természetközeli közösségi tér létrehozása.
Tekintettel Adyliget összetartó, lokálpatrióta közösségére, az önkormányzat
vezetése úgy döntött, hogy a II. kerületben először, közösségi tervezés keretében
fog megvalósulni a közpark korszerűsítése, megújítása. Az adyligeti polgárokat a
helyi alapítvány hírlevelén keresztül és szórólapok, kérdőívek segítségével fogja
megszólítani az önkormányzat megbízásában álló tervezői csapat. A közösségi
tervezés egy szabadtéri piknikkel kezdődik májusban, és több ütemben fog megvalósulni. A tervek véglegesítése ez év őszére, kivitelezése 2018-ban várható.

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőn és szerdán 10–18,
kedden és csütörtökön 8–15, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030 (1024
Keleti Károly u. 13/b).
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés nyitvatartási napokon a 212-5030-as számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web:
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás,
minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
Képviselői iroda: Varga Mihály (4-es számú választókerület országgyűlési
képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 17-20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA hétfőn és csütörtökön 12–18 óra, kedden,
szerdán és pénteken 10–16 óra között tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát a 1027 Fazekas
u. 19–23. szám alatti irodában tart. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-as
telefonszámon nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/
mszp2. Ingyenes jogi és munkaügyi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete.
Előzetes bejelentkezés a 224-0090-as telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra
között a Széphalom vendéglőben (1028 Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu,
Facebook: Jobbik Második Kerület).

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata
Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése,
problémája merül fel, kérik, hogy a 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@
dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.

Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja az
érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu).
Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Soós Dániel, 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: 2017. május 20., lapzárta: 2017. május 10. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2017. május 12.
Apróhirdetés-felvétel: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., 1024 Keleti Károly u. 15/a, tel.: 5999-222 (részletek lapunk apróhirdetési rovatában).
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Kultúra, hagyományok, ifjúság
– a testvérvárosi kapcsolatok éltetője

Kerületünk delegációja Láng Zsolt polgármester vezetésével április 19–21. között
németországi testvérvárosunkban, Mosbachban járt, ahol kétoldalú tárgyalásokat
folytatott Michael Jann főpolgármesterrel
és Michael Keilbach polgármesterrel.

A mosbachi Budapest utca táblájánál

A delegáció tagjai látogatást tettek a mosbachi városházán, találkoztak a helyi rendőrés tűzoltóparancsnokkal, megtekintették a
baden-württembergi duális főiskolát és a
johannita klinikát. Találkoztak az ottani önkormányzat képviselő-testületének három
frakcióvezetőjével, a kitelepített magyarok
egyesületének vezetőjével, valamint a dunai
svábok egyesületének elnökével. – A két város önkormányzata között szoros a kapcsolat, ami az elmúlt tíz évben tovább erősödött.

Örülünk, hogy a II. kerületből két iskolának
– az Ökumenikusnak 17 éve, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumnak 4 éve – van Mosbachban testvériskolája, ami tovább építi a hidat. Rendszeres a hagyományőrző ének- és
zenekarok látogatása is. Éppen ezért idén
szeptember végén a Német Önkormányzattal együttműködve megrendezzük az I. Pesthidegkúti Sörfesztivált, megelevenítendő

Látogatás a duális képzésű főiskolán

itthon is a bajor hagyományokat. Erre az
eseményre ellátogat majd Michael Keilbach
polgármester és a mosbachi tűzoltózenekar
is – mondta Láng Zsolt.
A polgármester szerint a jó kapcsolathoz az
elmúlt évtizedben meg kellett és a jövőben is
meg kell találni a közös pontokat. Ilyen erős
közös pontként említette a kultúrát, a hagyományok őrzését és ebbe a fiatalság bevonását.

A mosbachi óváros látképe

A díszpolgári cím és a II. Kerületért Emlékérem idei kitüntetettjei
A képviselő-testület április 27-i ülésén döntött a II. kerület díszpolgára címmel és a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetendők
személyéről. 2017-ben összesen 45 jelölés érkezett.
Idén a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. kerület díszpolgára kitüntetést Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológusnak; a posztumusz díszpolgári címet pedig Berczik

Sára mozdulatművész, koreográfus, zene- és táncpedagógusnak
adományozza.
II. Kerületért Emlékérem kitüntetést kap dr. Hankóczy Judit főorvos
és Verrasztó Gábor helytörténész. Az elismerések átadása minden
évben a Kerület Napja rendezvénysorozat keretében történik.
Gratulálunk a díjazottaknak!
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Idén igazi bolondos időjárást kaptunk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a II. Kerületi Önkormányzat Föld
napja rendezvényén április 23-án a Pál-völgyi-barlang
kőfejtőjében, ahol családi nap várta a II. kerületi, környezetükre kíváncsi, azért felelősséget érző látogatókat.
A vasárnapi ingyenes programok rengeteg látogatót
csalogattak ki az üde természetbe. A kicsik a Meselátó
Társulat bábelőadásán és a Kolompos együttes interaktív
koncertjén szórakozhattak, de a különböző tematikájú
sátraknál sok ismeretet is begyűjthettek játékos formában, és kitölthettek egy többállomásos tesztet is. Emellett
lehetett falat mászni, odút lesni, állatokkal ismerkedni, betekintést nyerni a barlangi mentők munkájába,
óriás-társasjátékozni, kézműves termékeket vásárolni,
kürtős kalácsot enni. Akinek belefért az idejébe, féláron
barlangtúrázhatott is.

A FÖLD

Ismeretbővítő családi nap a barlangnál

A Kolompos együttes népdalfeldolgozásai interaktív, közönségmozgató dalok voltak. A koncertet vidám, kígyótekeredős táncház zárta

PJ

A 2017

A gyerekek komoly felszerelésben, minden centiméterért megküzdve leshettek be a madárodúkba

A II. Kerületi Önkormányzat több mint tíz éve zajló Komposztáló Kerület Programja iránt töretlen az érdeklődés, Föld napi standjukon sokan
ismerkedtek a komposztálási módokkal, lehetőségekkel, a keletkező
humusz hasznosságával, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával
Mint minden évben, idén is nagy érdeklődés övezte a kisállat-bemutatót

Mindenhol akadt érdekesség: az állatnyom-felismeréstől a
bogárnézésig, a barlangi mentők felszerelésének kipróbálásától
a gombakirakón át a karsztvíz útjának nyomon követéséig
A távcső és a magasles minden gyerek kedvence, mert
onnan jól megfigyelhetők a
madarak és más élőlények

A kőfejtőben az idén húszéves Duna-Ipoly Nemzeti Park
területén kézműves termékeket előállítók portékáit is
meg lehetett vásárolni – mézet, gyógynövényeket, lekvárokat, fűszereket, kerámiákat, vesszőkosarakat
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Az önkormányzat tavaszköszöntő kerékpáros
napján reggel két helyszínen is fényvisszaverő
szalaggal és müzliszelettel ajándékozta meg a
biciklistákat és a gyerekeket Gór Csaba, Biró Zsolt,
Ernyey László és Riczkó Andrea önkormányzati
képviselő. A Fény utcai piacnál kerekezőket ingyenes szervizre és kerékpáros regisztrációra
invitálták. A MEREK kerékpárszerelő munkatársai – köztük a Till Attila rendezésében készült
Tiszta szívvel című film szereplői, a Csap testvérek – fogadták a bicajosokat egy gyors karbantartásra.
Az önkormányzat kerékpáros napján Dankó
Virág alpolgármester hangsúlyozta, hogy régóta nagyon jó az együttműködés a MEREK-kel
és a rendőrséggel, ami a mai nap ismét megmutatkozott.
– Az önkormányzatunk által szervezett kerékpáros napot azért tartjuk fontosnak, mert ezzel is
népszerűsítjük és támogatjuk a környezetbarát,
autómentes közlekedést. A II. kerület a főváros
egyik legzöldebb városrésze, és ebből adódóan
jó a levegő minősége, mégis fontos, hogy azt meg
is óvjuk. Nem feledkezhetünk meg arról sem,
hogy az önkormányzat a környezetvédelem feladataira mindig nagy hangsúlyt fektetett: a zöldterületek szépítése érdekében minden tavasszal
13 ezer tő muskátlit kínálunk a kerületieknek
kedvezményesen, közterület-szépítési pályázatot hirdetünk, közterület-örökbefogadási és
komposztálási programot hívtunk életre, közel
1500 négyzetméteren ültetünk virágokat és növényeket, valamint számos parkot gondozunk.
Fóris Johanna, a Marczibányi téri MEREK igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a tavalyi
közös, eredményes kerékpáros nap után idén
is a kerületben kerekezők rendelkezésére állt
Guruló Műhelyük.
– Fő profilunk a kerekesszék-szerelés, műhelyeinkben ugyanakkor kerékpárt is javítanak,
mint ahogy a kerékpáros napon is tették a nagy
szakértelemmel rendelkező munkatársak.

Ingyenes regisztrációs lehetőség a kerékpárosoknak

A Csap testvérek fogadták a bicajosokat
egy gyors karbantartásra
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A II. Kerületi Önkormányzat, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja és
a II. kerületi Rendőrkapitányság ingyenes
kerékpárszervizt és -regisztrációt szervezett
április 21-én a Fény utcai piacnál.

A FÖLD

Kerékpáros nap a II. kerületben

Az önkormányzat a BRFK II. kerületi Rendőrkapitánysággal és a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanáccsal együttműködve ingyenes regisztrációs lehetőséget biztosított a kerékpárosoknak
a BikeSafe-programon keresztül. Az arra járók
közül már délelőtt sokan igénybe is vették a
szolgáltatást, aminek keretében fényképek készültek a kétkerekűkről, vázszámuk és fontosabb
ismertetőjegyeik pedig bekerültek az országos
adatbázisba.
– A rendőrség számára is elérhetőek a regisztrált biciklik adatai, így egy esetleges lopás
után könnyebb a felderítés, illetve a megtalált
kerékpárok visszaszolgáltatása, de a rendszer
azoknak is segítséget nyújt, akik használt kerékpárt vásárolnának, mert az interneten keresztül
le tudják kérdezni, hogy a kiszemelt jármű nem
lopott-e – mondta el Móré Szabolcs alezredes, a
II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője. Hozzátette: eltűnt kerékpárt a
II. kerületi Rendőrkapitányságon a nap 24 órájában be lehet jelenteni, az ügyeletes kollégának
pedig hozzáférése van a BikeSafe-adatbázishoz,
ami meggyorsítja az intézkedést.
A regisztrálók egy matricát is kaptak a kerékpárra, ami már ránézésre jelzi, hogy a járművet
nem tanácsos meglovasítani.

Ernyey László és Riczkó Andrea

PJ

A 2017

Szekeres Zsuzsa és
kisfia: – A közelben lakunk, jöttünk a piacra
vásárolni, megörültem az
akciónak. Bár rendszeresen járok szervizbe a biciklinkkel, jó, ha többször
ránéznek, mert fontos a
biztonság. Most a kerékbe
fújtak egy kicsit és egy kulacsot is kaptunk ajándékba. Marci 4 és fél éves, van
saját bicaja is, és nagyon
szeret kerékpározni.
Tamási Borbála:
– A piacra jöttem vásárolni,
amikor láttam, hogy kerékpárosoknak szóló rendezvényt
tartanak. A regisztráció által
nagyobb biztonságban tudom
a kerékpáromat, amit nagy
becsben tartok és vigyázok rá. Ezzel csak nyerhetek.
Egyházi Zsolt: – A Budai
Polgárból értesültem erről a
nagyszerű lehetőségről, most
már mondhatom, rendszeresen jövök, tavaly is voltam.
Immár 15 éve kerékpározom
városban, az autóból ültem át
a nyeregbe. Korábban öttusáztam, fontos a testmozgás. A szerelők a prizmákat, és a fényvisszaverő
elemeket tették fel, és ellenőrizték a gép állapotát.
Bővülő kerékpárút-hálózat
A II. kerületi kerékpárutak hossza az
elmúlt évtizedben elérte a 4,5 kilométert, az utak fenntartására az önkormányzat az elmúlt években
mintegy 30 millió forintot
fordított. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a
jövőben több kilométer új kerékpárút épülhet a II. kerületben.
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45 köbméter szemetet gyűjtöttek hivatalnokok, lakók és diákok

Az önkormányzat 58 munkatársa vett részt a Szépvölgyi út végén található parkolók, a Vízmosás utca, Emelkedő utca, Tökhegyi út, Patakhegyi utca
által határolt terület, valamint a Temető utca környékének takarításában.
Csak ezekről a területekről mintegy 39 köbméter hulladék gyűlt össze

Fotó: Hegyőrség – Mária-hegy

A hirtelen jött pénteki jó idő miatt döntöttek úgy a szervezők, hogy mégis megtartják a szeszélyes, rendkívüli időjárás miatt
kérdésessé vált hulladékszedést. Az esős
időszak elmúltával félő volt, hogy a következő időpontra már a gyorsan burjánzó
aljnövényzet miatt sokkal nehezebb észrevenni, pláne összegyűjteni a természetbe
lerakott limlomot, szemetet. A kedvezőtlen időjárás ellenére a szép számban részt
vevő lakosoknak, valamint a II. Kerületi
Önkormányzat dolgozóinak köszönhetően
mintegy 45 köbméter hulladéktól sikerült
megszabadítani környezetünket.
A József-hegyi kilátó környékét a Szent
Angéla Ferences Általános Iskola és Gim-

názium diákjai és tanárai takarították száz
fő részvételével. Megközelítően húsz köbméternyi szemetet szedtek össze, de a
helyi lakók is aktívan kivették részüket a
városrész kitakarításából. A civilek által
zsákokba szedett hulladékot az egyeztetett
helyszínről a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportja elszállíttatta.
Az irodán felhívták a figyelmet arra, hogy
a hivatal – előzetes egyeztetés után – továbbra is biztosít kesztyűt, zsákot a közterületek és erdős részek takarításhoz a
környezetükért felelősséget érző magánszemélyeknek és közösségeknek. A zsákokba rakott szemetet el is vitetik.

ILYEN VOLT...

A
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Hetedik alkalommal rendezte meg a II. kerületi környezetvédelmi napot a Városrendészeti
és Környezetvédelmi Iroda április 21-én. Az önkormányzati közterület-takarítási eseményen
a Polgármesteri Hivatal dolgozói mellett diákok és civilek vettek részt.

A FÖLD

Hivatali kerülettakarítás civilekkel

PJ
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A Föld napja sportosan
Április elején a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. munkatársai
a közösségi szolgálatos diákokkal közös
szemétszedést szerveztek a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont teljes
területén. Az akcióban több mint húsz
középiskolás diák vett részt és összesen
nyolc köbméter szemetet gyűjtött össze.
A jó hangulatban zajló takarítást közös
sportolással zárták a résztvevők.

ILYEN LETT...

Idén sem maradt el a civil összefogás a kerület megtisztításához. Az önkéntes munkát tíznél is több helyszínen végezték a lakók, akik főként a hétvégén fordítottak időt és energiát környezetünk megtisztítására
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Budai díj az oktatást segítő kiadványoknak

A Millenárison rendezett 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál zárónapján
adták át az idei Budai díjakat, a II. Kerületi
Önkormányzat elismerését, amiben évről
évre az oktatást leginkább segítő kiadványok részesülnek.

A Budai díjakat Biró Zsolt és Ötvös Zoltán adta át a
kiadók vezetőinek

Az idei díjkiosztó ünnepségen az önkormányzat képviseletében Ötvös Zoltán, a Művelődési
Iroda vezetője és Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság
elnöke vett részt. Biró Zsolt beszédében örömét fejezte ki, amiért a könyves ünnep kerületünkben talált otthonra, és hangsúlyozta, hogy
Láng Zsolt polgármester kiemelt ügyként kezeli
a Budai díj sorsát.
– Az ünnepi alkalom fő mondandója a könyves szakma képviselői és a pedagógusok közötti
együttműködés szükségessége – fejtette ki a
bizottsági elnök. – Az olvasás megszerettetése
az egyik legnagyobb kihívás mindkét szakma
dolgozóinak. A Budai díj szerepe, hogy a közoktatás számára hasznos, értékes, esztétikus
és inspiráló műveket, az ismereteket gyarapító
alkotásokat meglelje és elismerje.
Biró Zsolt utalt egy néhány évvel ezelőtti
kutatásra, amiből kiderült, hogy a magyar lakosság nagy része évi két könyvet sem olvas el,
és a tizenöt éves korosztály közel egyharmada
funkcionális analfabéta. – Van azonban egy
szűk, kitartóan olvasó réteg – fűzte hozzá –,
az ő megbecsülésükről és kiszolgálásukról is
szól a könyvfesztivál. Az ő utánpótlásukról
szól a Budai díj.
Biró Zsolttól megtudtuk, hogy a Budai díjak immár harmadik éve a II. kerületben élő
keramikusművész, Szemereky Teréz munkái.
– Visszatérő madármotívumai a szárnyalás, a
szabadság és az öröm mellett a mindennapoktól való elszakadást is jelképezik – fogalmazott
a bizottsági elnök.
Ahogyan az elmúlt években megszokhattuk,
ez alkalommal is a Móricz Zsigmond Gimnázium tanáraiból álló szakmai zsűri – Osváth
László, Ferge Anna és Szabó Pap Edit – tett javaslatot a díjazott kiadványokra. Idén a Holnap Kiadó művelődéstörténeti sorozata, illetve
ennek 2017-ben megjelent kötetei: A magyar
festészet története fiataloknak, A kis magyar zenetörténet, és A magyar színjátszás rövid története,

Horváth Dorka, Boldog Anna és Milkovich Eszter is átvehette a Budai díjat

illetve a BOOKR Kids Kiadó interaktív mesetabletje részesült az elismerésben.
A választás indoklásaként Ferge Anna elmondta, hogy a Holnap Kiadó sorozata újszerűen ad tudományos ismeretterjesztést fiataloknak – még ha ez a „címzés” el is maradt a
későbbi kötetekről. Erről árulkodik a gazdag
képanyag, vizuális információ, illetve a kötetek nyelvezete. A tanárnőnek már a Bookr Kids
Kiadó szlogenje is nagyon tetszett, amely így
hangzik: az olvasás gyerekjáték. Koncepciójuk
azt sugallja, hogy a legmodernebb technikát
segítségül hívva játékossá tegyék az olvasást,
szerethetővé és élvezhetővé a mesék világát.
– Haladnunk kell a korral, és nem kell félnünk a változásoktól – összegezte a pedagógus
a zsűri választását.
Milkovich Eszter, a Holnap Kiadó vezetője
lapunk érdeklődésére elmondta, nagy öröm
számára, hogy kiadványaik felkeltették a pedagógusok figyelmét. – Sajnos, a szakmán belül
nem vagyunk elkényeztetve, az értéket nem
feltétlenül jutalmazzák. Kiadónk alapvető célja
a művelődéstörténeti munkák közzététele. Két
évvel ezelőtt indult az a sorozat, amely felöleli a
magyar művelődéstörténet minden ágát – ebből eddig négy könyv látott napvilágot, amit
újabb nyolc fog
követni. Idén a

film és az építészet történetével, valamint a
népművészet ágaival szeretnénk megismertetni az olvasókat. Kiadványainkat valóban a
fiataloknak szántuk. A „fiataloknak” megjelölés azért maradt le a későbbi kötetekről, mert
azt tapasztaltuk, hogy ez nagyban korlátozta a
vevői érdeklődést.
Horváth Dorka a most kétéves Bookr Kids Kiadó alapító, ügyvezetője munkatársával, Boldog
Annával vette át az elismerést. – Nagyon meglepődtem, hogy mi kaptuk a díjat – mondta
el a közgazdász végzettségű Dorka –, mert a
könyves szakmában általában fenntartásokkal
fogadják a digitális megoldásokat. Mi arra törekszünk, hogy a könyv mellett találjunk olyan
kiegészítő platformot, ahová a történeteket át
tudjuk vezetni. Azt az időt, amit a gyerekek
amúgy is „kütyüzéssel” töltenek, szeretnénk
megtölteni értékes tartalommal. Meglévő
mesekönyveket digitalizálunk úgy, hogy megőrizzük az eredeti szöveget és illusztrációt, és
ezekhez adunk felolvasást, játékokat, megmozgatjuk a figurákat. Így olyan komplex élményt
kínálunk a kicsiknek, ami közelebb viszi őket
a történetekhez.
– Abban a reményben, hogy olvasó felnőttek
váljanak belőlük – fűzte hozzá Anna. – Szerencsére nagyon jó visszajelzéseket kapunk.
A gyerekek szeretik, alig lehetett elvonszolni
őket a standunktól, és a szülők is örülnek, mert
így valami hasznos és fejlesztő tevékenységgel
foglalják el magukat. Olyan könyveket keltettünk
életre, amelyek a
mi, illetve a szüleink generációjának is kedvencei voltak, mint
például a Vackor
vagy Janikovszky
Éva könyvei.
Péter Zsuzsanna
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Lépést tartanak a fiatalokkal

A II. Kerületi Önkormányzat által szervezett Internet kortalanul ingyenes tanfolyam 12.,
záró tanórája ünnepélyes oklevélátadással kezdődött április 19-én a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A résztvevőket Kolláth Adél, a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinetjének vezetője köszöntötte.

– Csodálatomat szeretném kifeDárdai Gábor oktató lapunknak
jezni amiatt, hogy a tanfolyamba
elmondta, hogy csoportja nabelevágtak, és bízom benne, hogy
gyon lelkes volt. – Öröm volt
segíti eligazodásukat az internet
velük dolgozni, büszke vagyok
világában. Segít mindennapos
rá, hogy ragaszkodnak hozzám.
ügyeik intézésében, akár egy voVolt olyan, aki azelőtt még egeret
natmenetrend megtekintésében,
sem fogott a kezébe, mégis sikeakár egy színházjegy lefoglalásárült együtt haladnia a többiekkel.
ban. Remélem, hogy sokan folyA résztvevők többsége önbizaltatják majd a kurzust – mondta
mat akart szerezni a digitális viDárdai Gábor
Kolláth Adél kabinetvezető. Hozlágból kapott ízelítővel. A tanfozátette, külön öröm, hogy az ismeretszerzé- lyam végére elmondhatom, hogy bátrabbak és
sen túl új barátságok szövődnek, összetartó önállóbbak lettek – fogalmazott. Beszélt arról
közösségek alakulnak. A kabinetvezető arról is, hogy a haladó tanfolyamon többet tanulis beszélt, nagy siker az önkormányzat szá- nak majd a kapcsolattartásról, a felhőszolgálmára, hogy évek óta töretlen az érdeklődés tatásról, fájlok, digitális fényképek tárolásáa tanfolyam iránt, és már több ezren vettek ról, küldéséről és a képszerkesztésről is.
részt rajta. Ezt követően átadta az okleveleket,
Eddig mintegy háromezer-ötszázan végezamelyek igazolják annak sikeres elvégzését. ték el a II. Kerületi Önkormányzat által szerAz egyik résztvevő szót kért, majd elmond- vezett Internet kortalanul ingyenes számítóta, hogy a csoport a jövőben szeretné együtt gépes tanfolyamot. A képzésre az idősebb
folytatni a tanulmányait és mindannyian to- korosztályba tartozó kerületi lakosok jelentvábblépnének a haladó kurzusba. Közös ké- kezhetnek.
résük volt az is, hogy tanáruk maradjon velük.
NZSA

Szeptembertől lehet jelentkezni az új tanfolyamokra, amelyeket a Budai Polgár augusztusi számában fognak
meghirdetni. Jelentkezés lehetséges az újságban megjelenő jelentkezési lap visszaküldésével, vagy az internet@masodikkerulet.hu e-mail-címen, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található online űrlapon.

Opoldusz Mária:
– A Budai Polgárban
olvastam a lehetőségről, de ismerősöktől
is sok jót hallottam
a tanfolyamról, ezért
jelentkeztem. Már
rég felkeltette az érdeklődésemet, és nagyon örültem a téli
kezdésnek, mert nyáron nagyon elfoglalt
vagyok. Sok mindent tudtam már, amikor
idejöttem, de voltak hiányosságaim és
bizonytalanságaim. Magabiztosabb lettem, érzem a haladást és az előrelépést.
Vannak külföldön élő rokonaim, egyik
unokám például Amerikában tanul, vele
interneten szeretnék beszélgetni. A haladó kurzuson bővebben tanulunk arról,
ezt hogyan is lehet.

Tóth Józsefné és férje: – A gyerekek
már okítottak bennünket, de mindig tanul
az ember, jó ismételni. A lányunk Bécsben
él, vele Skype-on szoktunk beszélni, így
ezt már tudtuk, de itt tanultuk meg például azt, hogyan tudunk képet küldeni.
Megismerkedtünk a csoport résztvevőivel,
új barátaink lettek. Mindenképp szeretnénk folytatni, de most jó, hogy kapunk
egy kis szünetet, és gyakorolhatjuk a
tanultakat.
Divinyecz Valéria:
– 86 éves elmúltam,
szeretnék lépést tartani a fiatalokkal,
hogy ne legyek ódivatú. A technika sokáig elrémisztett, de
most előreléptem.
Már tudok böngészni, fotókat nézegetni. Holland állampolgár is vagyok,
mert sokáig kinn éltem, nagy öröm,
hogy ezentúl könnyebben tartom majd
a kapcsolatot az ottani barátaimmal.
Eddig nehézkes volt, hogy csak telefonon értek el. A csoport lelkierőt és
biztatást adott, jó volt, hogy más kezdőkkel együtt tanultunk, így nem volt
olyan félelmetes.

2017/8 – május 6.

ÓVODA–ISKOLA

9. OLDAL

Új értékek, megújuló világ

Kerületünk adott otthont a Re:formáció országos komplex műveltségi vetélkedő egyik
regionális középdöntőjének, amit a középiskolai korosztály részére a Baár–Madas Református Gimnázium és Általános Iskolában
tartottak április 22-én.

A vetélkedőt, amelyre az országból összesen
háromszáz csapat másfél ezer diákja nevezett,
a Reformáció Emlékbizottság, az EMMI oktatásért felelős államtitkársága, valamint az Oktatási Hivatal hirdette meg még tavaly. A szervezők
célja az volt, hogy a tanulók új ismereteket szerezzenek azokról a művészeti és tudományterületekről, amelyekben az idén 500. évfordulóját
ünneplő reformáció új értékeket teremtett.
Az április 22-i középiskolai középdöntőn
Dankó Virág alpolgármester köszöntötte a Tatáról, Aszódról, Szentendréről és Szigetszentmiklósról érkezett csapatok tagjait, akik a

Dankó Virág alpolgármester köszöntötte a versenyző csapatok tagjait

középdöntőben többek között bemutatták a régiójukat, Szabó Magda: Abigél című regényéből
egy színpadi jelenetet adtak elő, építészeti feladatot oldottak meg, egy-egy éneket adtak elő,
valamint vitában mérték össze a tudásukat.
A II. kerületi iskolában rendezett középdöntő
győztese végül a szigetszentmiklósi Batthyány

Szakmák éjszakája a II. kerületben

Idén második alkalommal rendezték meg
a szakképzési centrumok országos pályaorientációs rendezvényét április 21-én.
Több mint 450 helyszínen mintegy 4600
különböző programon vehettek részt az érdeklődők. A Szakmák éjszakája II. kerületi
rendezvényén, amelyet a Lajos utcai Than
Károly iskolában tartottak, részt vett Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, valamint Riczkó Andrea
önkormányzati képviselő is. Az iskola a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményeként működik és rendvédelmi,
honvédelmi, környezetvédelmi, vegyipari,
vízügyi és felnőttképzést folytat. Varga Mihály

az eseményen elmondta, hogy korszerűsítési
programot tervez a kormány a szakiskolák
felújítása és modernizálása végett.

Csik Ferencre emlékeztek

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
nevelőtestülete és tanulói az iskola névadójára
emlékeztek március végén a Marczibányi Téri
Művelődési Központban. A 26. alkalommal
megrendezett emlékünnepségen Makovecz
Éva igazgató köszöntötte a megjelenteket.
Az eseményen, ahol a II. Kerületi Önkormányzat
nevében Riczkó Andrea képviselő vett részt, egy
jövőben játszódó színpadi jelenettel idézték fel
Csik Ferenc életét.

Kázmér Gimnázium Fidelitate nevű csapata
lett. Ők továbbjutottak a döntőbe, ahol a benevezett 167 középiskolás csapatból a legjobb hat
méri majd össze a reformációval kapcsolatos
tudását. A döntő 2017 őszén – várhatóan szeptember 30-án – lesz televíziós közvetítéssel.
Ld

Robotikaversenyen győztek
a kerületi diákok
A VIII. Robotprogramozó Országos Csapatverseny döntőjében kimagasló eredménnyel szerezte meg az első helyet
Rozsondai Örs és Szentirmai-Zöld Csongor, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola
Gyermekek Háza két 6. osztályos tanulója.
A versenyen az általános iskolák 5-8. évfolyamos, 2-3 fős diákcsapatai indulhattak 3
életkori kategóriában. A Gyermekek Háza
csapata a márciusi kecskeméti regionális
döntőből jutott be, majd az április 22-én
megrendezett hajdúböszörményi országos döntőben diadalmaskodott.
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Programozást tanulhatnak gyermekotthonokban

A Google 87 millió forinttal támogatta a Technológiai Oktatásért Alapítvány KódKlub projektjét, amelynek keretében három II. kerületi
intézményben hátrányos helyzetű fiatalok
ingyenes programozói foglalkozásokon vehetnek részt. Április 20-án a Google karitatív
ágának igazgatója is ellátogatott kerületünkbe, hogy megtekintse a program indulását.

A Google támogatásának köszönhetően új
programot indítanak hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési esélyeinek támogatására. A fiatalok tízhetes ingyenes
technológiai és programozói foglalkozásokon
vehetnek részt, valamint sikeres fejlesztőcégek irodáiba is ellátogathatnak. A KódKlub
projekt keretében nyolc budapesti és vidéki
gyermekotthonban (ebből a II. kerületben található a Cseppkő Gyermekotthoni Központ,
a Cseppkő Óvoda és a Bolyai Gyermekotthoni
Központ) folynak a foglalkozások, amelyeken
a fiatalok tapasztalt szakemberek segítségével, játékos formában ismerkedhetnek meg a
programozás alapjaival.
Április végén a Google.org igazgatója,
Jacquelline Fuller is ellátogatott a Cseppkő
utcai intézményekbe, hogy személyesen is
megtekintse az egyedülálló program megvalósulását. Vele tartott többek között Stuart
McLaughlin, a Google.org EMEA régióvezetője, valamint Heal Edina, a Google Magyarország vezetője. A II. Kerületi Önkormányzatot Dankó Virág alpolgármester képviselte
az eseményen.
A Cseppkő Óvodában és a Cseppkő Gyermekotthonban egy-egy foglalkozást tekinthettek meg a vendégek. Az óvodások a KódKlub által biztosított táblagépeken a ScratchJr
programot használták, aminek segítségével
a még írni, olvasni nem tudó gyerekek az algoritmikus gondolkodás alapjait tudják elsajátítani. A programmal saját interaktív meséjüket, városukat, játékaikat építhetik, ezzel
nemcsak az alkotás folyamatát élhetik meg, de
fejlesztik problémamegoldó képességüket is.

Az óvodások az algoritmikus gondolkodás alapjait sajátíthatják el

A foglalkozások struktúrája, tananyaga egymásra épül, de a 10. hét végére ahány gyerek,
annyiféle projekt születik.
A Cseppkő Gyermekotthonban a kiskamaszok játékos formában ismerkednek meg a
programozás alapjaival, a tananyagban szerepet kap a játékfejlesztés, a mobilalkalmazások
fejlesztése és a webfejlesztés is.
Jacqueline Fuller elmondta, hogy a most
kidolgozott programot és példát szeretnék a
későbbiekben alapul venni, és más országokra is kiterjeszteni. A Google világszerte támogatja a fiatalok technológiai felzárkóztatását,
és rendkívüli fontosnak tartja, hogy a fiatalok
– főként a lányok és a hátrányos helyzetben
lévők – felismerjék, hogy nekik is lehetőségük van arra, hogy a technológiának ne csak
felhasználói, hanem megalkotói is legyenek.
A KódKlub-projekt tananyagának egyik
kidolgozója, Mekis Péter, az ELTE logika tanszékének oktatója a találkozón beszámolt a
program tesztelési időszakának tapasztalatairól is, emellett elmondta, az újszerű oktatási

Jacquelline Fuller, a Google.org igazgatója, Heal Edina, a
Google Magyarország vezetője, valamint Stuart McLaughlin, a
Google.org régióvezetője a Cseppkő Gyermekotthon néhány,
programozást tanuló diákjával

formákkal arra törekszenek, hogy a fiatalok a
tanulást sikerélményként éljék meg. A program segíti őket abban is, hogy magabiztosabbá
és felkészültebbé váljanak a későbbi munkakeresésnél.
Koleszár Szilvia, a Technológiai Oktatásért
Alapítvány kurátora lapunknak elmondta,
hogy a KódKlub-programben különféle típusú gyermekotthonok vesznek részt: így idén
óvodában, kisebb lakásotthonban és nagyobb
lakóotthonokban is zajlik az oktatás. Ez az év
tesztidőszak, célja, hogy jobban megismerjék
a gyerekeket, tanulási ütemüket, a program
alapjait lerakják és megerősítsék, hiszen később más gyermekotthonokra is szeretnék kiterjeszteni ezt az egyedülálló programot. Korábban ilyen még nem valósult meg, ezért az
oktató tanárok a szakmai és módszertani tudás megszerzése mellett érzékenyítő, kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek oktatására kifejlesztett tréningen is részt vesznek
– emelte ki Koleszár Szilvia.
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A kamaszok játékos formában ismerkednek meg a programozás alapjaival
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Helytörténeti séta

A II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
kerületi helytörténeti sétára várja a városrészünkben élőket MÁJUS 11-én 10 órára a
Hotel Budapest (Körszálló) parkolójába (Szilágyi Erzsébet fasor 47.).
Tervezett útvonal: az ötvenéves Körszálló
bemutatása után a Trombitás úton folytatódik
a séta a Schulek-, a Pikler- és a Goldzieher-villa
érintésével, majd a Garas utcában ér véget
Hampel Antal nászajándékba kapott házánál,
illetve Kardos Lajos szappangyáros egykori
otthona előtt.
A helytörténeti séta vezetője Verrasztó
Gábor író, helytörténész. A séta időtartama
körülbelül 1 óra (eső esetén elmarad). A séta
térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. A csoport létszáma maximum 40 fő.
Jelentkezni május 8-10-ig a seta@masodikkerulet.hu e-mail-címen (név, e-mail-cím,
telefonszám megadásával) lehet. Minden
érdeklődőt vár a II. kerületi Idősügyi Tanács.

Elindult a Rét utcai
rendelőjárat

A II. Kerületi Önkormányzat április 18-tól
próbajáratot indított a Rét utcai orvosi
rendelőhöz.
A kisbusz hétfőtől csütörtökig délelőttönként óránként közlekedik, és az útvonalán
több megállóban megáll. A Bem térről az
első járat 7.30-kor, az utolsó 10.30-kor indul. A Rét utcai rendelőtől visszafelé az első
busz 8, az utolsó 11 órakor indul a Bem tér
irányába. A buszt csak önálló közlekedési
képességgel bíró, fertőző betegségben nem
szenvedő idős emberek vehetik igénybe.
Előzetes regisztráció szükséges a (06 1)
346-5479-es telefonon, vagy a rendelojarat@
masodikkerulet.hu e-mail-címen.

AJÁNLÓ
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Retro Táncklub – közkívánatra folytatódik

A II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi
Tanácsa szervezésében tavaly retrótáncklub indult havi rendszerességgel.
A rendezvényeken átlagosan félszáz
táncos lábú érdeklődő vett részt. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők
kiváló hangulatban töltsék el szabadidejüket, de a tánc testre és lélekre ható
egészségmegőrző szerepét is fontosnak
tartották. A táncklubot különböző helyszíneken szervezték meg, hogy a kerület
más-más pontjain élők is részt tudjanak
venni rajta. A program közkívánatra
idén is folytatódik. Az élőzenés rendezvényen a részvétel térítésmentes, tánciskolai
végzettséget nem várnak el.
Az idei első alkalommal MÁJUS 18-án 1517 óra között a II. Sz. Gondozási Központba

A II. kerületi
Idősügyi
Tanács
programja

(1022 Fillér utca 50/b) várják a táncosokat.
Júniusban az I. Sz. Gondozási Központ (1027
Bem tér 2.), szeptemberben pedig a III. Sz.
Gondozási Központ (1028 Kazinczy utca 47.)
lesz a rendezvény házigazdája.
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Az egyházi zene szépségeit mutatták meg

A kerületben működő egyházi kórusok a
húsvét örömében is részesítették a szép
számban megjelent közönséget április
21-én. A nagy sikerű Musica Sacra Civitatis hangversenyt immár 18. alkalommal
rendezték meg a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A kórusok a műsorválasztással
megemlékeztek a 135 éve született és 50
éve elhunyt Kodály Zoltánról, illetve a reformáció 500. évfordulójáról. A műsorvezető Balázs Jeromos ferences testvér volt.

A hangverseny zárókórusa előtt Dankó Virág
alpolgármester a mosbachi testvérvárosi találkozón tartózkodó Láng Zsolt képviseletében
megköszönte a kórusok munkáját és a megjelentek érdeklődését. Mint mondta, egy ekkora
városban csendességre leginkább az Isten házában találunk. – Amikor csendben vagyunk,
kiürül a fejünk, letisztulnak a gondolataink,
és a felcsendülő zenében hirtelen meglátjuk
a világ szépségét. Keveseknek adatik meg az
alkotni tudás, többen vagyunk ennek élvezői, akik olyat kapunk tőlük, amit nem tudunk
szavakkal megfogalmazni, de amit a lelkünkben megélünk. Mindenkinek köszönöm, hogy
ebben az élményben részünk lehetett, Raduj
Klárának pedig azt, hogy ez a találkozás 18
éve minden évben megtörténhetett, ami által ma is többet kaptunk a világ szépségeiből
– mondta Dankó Virág
A máriaremetei bazilika gyermekkórusa, a
Földreszállt Angyalok Barlay Zsuzsa vezényletével Kíváncsi angyalka című saját szerzeményét is előadta. A bazilika Werner Alajos
Kórusa és a pesthidegkúti evangélikus templom kórusa Barlay Zsuzsa és Kukorelly Eszter
vezetésével Hidegkúti Egyesített Kórus néven
közös műsorral lépett fel, a különböző felekezetek együtténeklésének szép példáját adva.
A Budavári Schütz Kórus Bán István orgonaművész, karmester vezetésével Liszt, illetve
Gounod Ave verum című művét énekelte.

Pálúr János orgonaművész és Dankó Virág alpolgármester

A Fő utcai görögkatolikus templom kórusa

A pasaréti ferences templom Szent Antal
Kórusát Déri András karigazgató operaházi elfoglaltsága miatt ezen az estén Gedő Szilvia vezényelte. Műsorukon Palestrina, Tallis és Pitoni műve szerepelt.
A kórusmuzsika folyamát orgonaszó szakította meg, a Kodályra Zoltánra való emlékezést teljessé téve Pálúr János előadásában
felhangzott Kodály Csendes miséjének Gloria
tétele. A Csendes mise 1942-ben Kodályék
galyatetői pihenése alatt született, a galya-

A hangverseny zárásaként a nagy létszámú egyesített kórus énekelt

tetői templom szentélyében, ahol a középső
színes üvegablak emlékeztet a zenetörténeti
eseményre.
Az orgonaszó után az Irgalmasrendi Kápolna
Szkólája a XVI. és a XVII. századi német, zárásként a XIX. századi amerikai dallamvilágba kalauzolta a hallgatóságot Tihanyi Gábor vezényletével. A Fő utcai görögkatolikus templom
kórusa Kökényessy Zoltán vezetésével részletet
adott elő az alkonyati vecsernyéből, a papi szólamot Kocsis Tamás segédlelkész énekelte.
A Budapesti Ökumenikus Kórus dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna és Tóth Miklós
Zsolt vezényletével a reformáció 500. évfordulójáról és Kodály Zoltánról emlékezett
meg műsorával.
A Torockó téri református templom nagy
létszámú gyülekezeti énekkarát, a Palló Imre
Kórust dr. Cseri Zsófia vezényelte, műsorukban részlet hangzott el Mendelssohn Illés
című oratóriumából Pálúr János közreműködésével.
Az újlaki Sarlós Boldogasszony-templom
kórusa Orbán György Ave Mariáját és Britten
kétkórusos Mária-dicséretét énekelte Török
Andrea vezényletével
A hangverseny zárásaként az egyesített kórus Kodály 114. Genfi zsoltárát énekelte el
lélekemelően dr. Cseri Zsófia kiváló irányításával. A rendkívül igényes orgonaszólamot
pedig a Liszt-díjas Pálúr János orgonaművész
szólaltatta meg. Az élményért köszönet jár
mindenkinek.
RK-zsz
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Hírek, események
• PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: MÁJUS 13-án 11.30kor rózsafüzérima, 12 órakor szentmise Szűz Mária tiszteletére.
MÁJUS 15-én 19.30-kor Dvořák: Stabat Mater az Országos Széchenyi
Könyvtár Énekkara előadásában, km. Sirák Péter (orgona), vezényel
Jürgen Puschbeck. MÁJUS 22-én egész napos szentségimádás. MÁJUS
28-án Urunk mennybemenetelének ünnepe (1026 Pasaréti út 137.).

• KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: MÁJUS 8-án 19 órakor
a Bibliai kurzus keretében Szatmári Györgyi előadása A vizek és a
tenger motívuma a Zsoltárok könyvében címmel. MÁJUS 15-én,
19.30: Ferences Ifjúsági Kurzus. Évadzáró buli a Kájoni Ház kertjében. MÁJUS 18-án, 20.15: Szülősuli. Összegzés, és ami kimaradt...
Előadó: Pécsi Rita pedagógus, családanya (1025 Szilfa utca 4.).

• PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: Istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet
vasárnap 8 és 10 órakor. Bibliaórák kedden 18 órakor. Ifjúsági körök
vasárnap 17 órakor, a jegyesek és házasok bibliaórái minden héten
szerdán 18, valamint szombaton 17 órakor vannak. Május 14-én 18
órakor Cantate Vasárnap, énekel a Palló Imre Énekkar. Július 3-7.
között Bibliai Napközis Gyermekhét Pasaréten, jelentkezési lap a
honlapon: www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
• CIMBALOM utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁJUS
18-án 18 órakor Communicatio cum Deo - Párbeszédben Istennel,
rendhagyó bibliaóra Mucsi Zsófia lelkipásztor vezetésével. MÁJUS
21-én 10 órakor bibliatanulmányozói istentisztelet, Solus Christus
- Egyedül Krisztus, igehirdető és előadó dr. Békési Sándor, a Károli egyetem tanszékvezető docense, utána a téma elmélyítése a
gyülekezeti teremben. MÁJUS 21-én 16-18 óra között pünkösdöt
előkészítő játszóház gyermekeknek. Vasárnaponként 10 órakor
istentisztelet és gyermek-istentisztelet. Szerdánként 10-12 óra között baba-mama kör, 18 órakor bibliaóra. Szombaton 17 órakor
ifióra. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész
(06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025
Cimbalom u. 22-24.).

• PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: Vasárnap 8 és 10 órakor
istentisztelet, 10 órakor gyerek-istentisztelet 3 csoportban. Szerdánként 9.30-kor imakör. Bibliaórák szerdán 10, csütörtökón 18 órakor.
Pénteken 17 órakor konfirmációs, 18 órakor ifjúsági óra. MÁJUS
14-én gyülekezeti kirándulás Kunmadarasra és Tiszaigarra. MÁJUS
19-20-án a „Szeretethíd” rendezvénysorozat; gyülekezeti csoport
szolgálata a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban. További információ:
kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu (06 30) 383-8145,
397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
• PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: MÁJUS 14-én 17 órakor
családi istentisztelet. MÁJUS 25-én 18 órakor az Úr mennybemenetelének ünnepe (1028 Ördögárok u. 9.). A Gyülekezeti teremben
MÁJUS 13-án 9 órakor Vonatnap – játékos modellezés és fizika gyerekeknek és szülőknek. Minden csütörtökön 19 órakor imaközösség,
pesthidegkut.lutheran.hu (1029 Zsíroshegyi út 47.).
• MÁRIAREMETEI BAZILIKA: MÁJUS 13-án Élő Rózsafüzér-zarándoklat,
Szűz Mária fatimai jelenésének 100. évfordulója. A zarándoklatot
záró szentmise Máriaremetén lesz 19 órakor, bemutatja Esterházy
László kanonok plébános (1029 Templomkert u. 1.).

• Betegápoló Irgalmasrendi Szent István-Kápolna: Szentmisék vasár- és ünnepnapokon 9 és 11 órakor, hétfőtől szombatig
17.30-kor. Virrasztás Magyarország lelki megújulásáért péntekenként
21 órakor. Kápolnanyitás a szentmisék előtt egy órával (1023 Frankel Leó út 54.).

• TÁROGATÓ ÚTI JÉZUS SZÍVE-KÁPOLNA: vasárnaponként 7.45-kor
magyar nyelvű, 10.30-kor angol nyelvű szentmise (1021 Tárogató
út 77.).

Összeállította: Raduj Klára

• BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: MÁJUS 14-én a 18 órakor
kezdődő istentiszteleten a Budavári Gospelkórus énekel, 19 órakor a
fiatal házasok, házasságra készülők köre lesz (1014 Táncsics M. u. 28.).

13. OLDAL

14. OLDAL

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK

május 18.
csütörtök 18.00

RefoRmáció 500
GazdasáGetikai
kérdések
a reformáció
tükrében

kerekasztal beszélgetés

Beszélgetőpartnerek:
VarGa mihály
nemzetgazdasági miniszter
Prof. dr. kocziszky GyörGy
közgazdász, egyetemi tanár,
az mNB monetáris Tanács tagja
dr. szabó b. andrás
evangélikus teológus, pestújhelyi lelkész
A beszélgetést vezeti:
dr. VarGa norbert
politológus, egyetemi adjunktus
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a Kultúrkúria honlapján
(www.kulturkuria.hu), az esemény leírása
mellett lehet.

szalma edit
GrafikusműVész
meseillusztrációs
kiállítása

A tárlat díjtalanul megtekinthető
május 16-ától június 25-éig hétköznap
8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig.
május 16 június 25.

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 14-ig: Az év természetfotósa 2016. A hazai természetfotózás legjobb alkotásai. MÁJUS 21-ig: Megszerkesztett valóság. Geometrikus-konstruktív stílusban alkotó festőművészek tárlata
(1028 Templom utca 2–10.).
M GALÉRIA: MÁJUS 14-ig: Természetrajzok. Mátéfy Szabolcs grafikus, restaurátor kiállítása (1022 Marczibányi
tér 5/a).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján májusban Benkőné Kovács Márta Hazai tájakon című kiállítása tekinthető meg, a
művésznő május 9-én 15–16 óra között tárlatvezetést tart (1024 Keleti Károly utca 5.).

ZENE

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 10., 19.30: Mesterkoncertek és fiatal művészek. Farkas Eszter – cimbalom,
Erős Ditta – zongora. MÁJUS 14., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei – Rossini: Hamupipőke – A Milánói
Scala előadása. MÁJUS 14., 17.00: Hangutazás és hangfürdő – Stresszoldó kikapcsolódás Bársony Bálinttal és 40
gyógyító hangtálával. MÁJUS 14., 19.00: Dalnokklub – Versek, dallamok, gondolatok. Vendég: Savanya István,
költő-dalszerző (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 14., 19.00: Neil Young Sétány-koncert. MÁJUS 16., 21.00:
Milonga nuevo. Argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel. MÁJUS 17., 18.00: Versek a zenében.
A Momento kamarakórus koncertje (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 21., 11.00: Legyen a zongorázás öröme mindenkié. Michel Sogny pedagógiai módszere, a tradicionális magyar zongoratanítás és 40 év tapasztalata itthon és külföldön. Szentpéteri Gabriella
bemutató tanítása. MÁJUS 25., 18.00: Táncoló zongorabillentyűk – a gavotte-tól a csárdásig. Az Egri&Pertis Duó
hangversenye (1025 Csalán út 29.).
BUDAKESZI ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 24., 19.00: Zorán-koncert (Budakeszi, Fő u. 108.,
telefon: (06 20) 260-0745).

SZÍNHÁZ

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 19., 19.30: Mobilok és egyéb kütyük – Nonstop impro a
Szindra Társulattal. Műsorvezető: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
AZ INDIAI NAGYKÖVETSÉG AMRITA SHER-GIL KULTURÁLIS KÖZPONTJA: MÁJUS 23, 18.00: Húszéves a Sivasakti
Kalánanda Táncszínház – jubileumi bharatanátjam táncelőadás (1025 Búzavirág u. 14.)
JURÁNYI HÁZ: MÁJUS 9., 20.00: Leszámolás velem. MÁJUS 11., 19.00: Bebújós. MÁJUS 11., 12., 23., 20.00: Az étkezés
ártalmasságáról. MÁJUS 12., 19.00: A férfiak szexuális világa. MÁJUS 12., 19.30: Menekülj okosan! – MigrAction.
MÁJUS 13., 19.00: És a függöny felhördül – színészek vallanak... egymásról. MÁJUS 15., 19.00: Árpád-ház. MÁJUS
15., 20.00: Napraforgó. MÁJUS 16., 19.30 és MÁJUS 19., 20.00: Egyasszony. MÁJUS 18., 19.00: A nagybőgő. MÁJUS
19., 19.00: A szerelem zsoldosai. MÁJUS 20., 10.00: Mese habbal – Gyereknap – Évadzáró – Veronaki Trió: Kuruttyoló
Békakirály. MÁJUS 21., 16.00 és 19.30: A mi osztályunk. MÁJUS 22., 18.00: Pokolra kell annak menni. MÁJUS 22.,
19.00 és MÁJUS 23., 19.30: A csemegepultos naplója. MÁJUS 24., 18.00: A néma tartomány (1027 Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: MÁJUS 24., 19.00: Élet és Lélek – Hajdan Vali előadóestje (1023 Árpád fejedelem útja 3–4.).

GYEREKEKNEK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 22., 10.30.: Babaszínház: Gyuszi – első színházi élmény 0–3 éveseknek a
Napsugár Bábszínház előadásában (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 9., 10.00 és 11.00: Kaláka kicsiknek. Kreatív kézműves foglalkozással (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 10.: Tavaszköszöntő a Kopaszi-gáton. MÁJUS 24.: Hírességek a Farkasréti sírkertben. Május 31.: Kirándulás a Római-partra. Részletes információ: (06 1) 326-7830, tothbuda@chello.hu.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB várja az érdeklődő jelentkezőket. MÁJUS 19-én 13.30-tól tartják következő
klubnapjukat, amelyen tájékozódhatnak a további tavaszi programkínálatukról. Klubvezető: Besenyei Zsófia
(besenyeizsofi@gmail.com, 1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
Az ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete: MÁJUS 10.: Veszprém. Találkozás a Déli
pályaudvaron az induló-érkező tábla alatt 8.00 órakor, hazaérkezés 18.30-kor. Pótjegy szükséges. MÁJUS 17-én
látogatás a Bibliamúzeumba (vezetéssel). Találkozás a Széll Kálmán téren a 4-es és a 6-os villamos megállójában,
a villamos végén 14.15-kor (1024 Keleti Károly utca 13/b).

KLUBOK

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 15., 18.00: Zöldág Selyemfestő Műhely. MÁJUS 16., 18.30: Tudatos Táplálkozás Fórum. Családbarát paleo. Vendég Posta Renáta újságíró, paleo szakácskönyvek szerzője. Előadó: Dr. Samu
Terézia sebész-érsebész szakorvos, életmód-tanácsadó (1028 Templom utca 8–10.).
INDIAI FILMKLUB: MÁJUS 19., 18.00: Yash Chopra: Silsila (Amrita Sher-Gil Kulturális Központ, 1025 Búzavirág u. 14.)
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: MÁJUS 9.: A Várkert Bazár új kiállításainak megtekintése vezetővel. MÁJUS 11.: Klubdélután, a Tretyakov Képtár DVD-ről. MÁJUS 12.: Kobajasi Kenicsiró a Pesti Vigadóban. Műsoron
Beethoven művei. MÁJUS 16.: Látogatás a Fővárosi Állat- és Növénykertben. MÁJUS 18.: Dr. Aradi Éva előadása:
Hunok és avarok. MÁJUS 22., 8.00: A Himalája-jóga. Előadás. MÁJUS 22., Multimédiaklub. MÁJUS 30.: Látogatás
a kőbányai Szent László-templomban. Benedek András orgonaművész koncertje és a templom megtekintése
vezetővel. MÁJUS 23–26-ig: Kalotaszeg szépségei, kirándulás Erdélybe. Rendezvényeikre minden érdeklődőt
várnak. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos
Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
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KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: MÁJUS 15., 19.30: Ferences Ifjúsági Kurzus. Évadzáró buli a Kájoni ház kertjében. MÁJUS 18., 20.15: Szülősuli. Összegzés, és ami kimaradt... Előadó: Pécsi Rita pedagógus, családanya (1025
Szilfa utca 4.).
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig. MÁJUS 11.,
16.30: Beszélgetőklub a Közösségek hete elnevezésű újonnan indult országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Téma: az emberi kapcsolatok. A programok helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

KIRÁNDULÁSOK

ERDŐ AJÁNDÉKA ERDEI ISKOLA: MÁJUS 10., és 13., 20.00: Telihold élményséta a Hármashatár-hegyen. Egy sétán
belül látható a Pilis-hegység a napnyugta és Budapest a telihold fényeiben. Részvételi díj 1500 Ft/fő, előzetes jelentkezés szükséges Szabó Miklós okleveles erdészmérnöknél: (06 20) 954-2252, erdoajandeka@gmail.com (Zöld
Bázis, 1037 Hármashatárhegyi út 3.)
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: MÁJUS 14., 17. és 21.: Börzsöny. Találkozó 7.45., Nyugati pénztárak. Buszos
utak: MÁJUS 13.: Bakony. MÁJUS 27.: Gemenc. Információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.
com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁJUS 13.: Gombatúra. Jablonka út, Csúcs-hegy, Solymár. Találkozó 9.00 óra,
Szentlélek tér, a 137-es busz megállója. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. MÁJUS 14.: Mátra. Gyerektúra. Sástó kalandpark. Találkozó 7.45-kor a Stadion buszállomáson és 9.16-kor Gyöngyösön, a Sástónál. A túravezető Gyöngyös Sástónál csatlakozik. Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Túravezető Dobi Zoltán: (06
70) 347-0545.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK
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Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1) 212-4885
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu

Marczibányi Téri Művelődé

1022 Budapest, Marczibányi tér 5
Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Az elveszett tudás nyomában. Művészi zsenialitás, mágikus megszállottság és a történelem elszabadult alakjai. Történelmi előadás-sorozat Antalffy Péter történésszel. MÁJUS
11., 18.30: Gauguin és Óceánia – Egy egzotikus világ képzelete és valósága (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 14., 17.00: Portré+ Kondor Katalin beszélgetőműsora. Vendég Bakay Kornél
régészprofesszor. MÁJUS 16., 18.30: Művészet és irodalom – Kegyetlen istenek – Ludmann Mihály művészettörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).
05.13. szombat 19.00
KSH KÖNYVTÁR: MÁJUS 18., 17.00: Kölcsey Ferenc Olvasókör. Vendég Vetési Tamás Csaba író. A szerző bemutatja Isten nekünk háttal 1914–1918. Napló a Román háborúról című kötetét. Helyszín: Bibó István-terem (1024
05.21. vasárnap 19.00
Keleti Károly utca 5.).
AZ INDIAI NAGYKÖVETSÉG AMRITA SHER-GIL KULTURÁLIS KÖZPONTJA: MÁJUS 12, 18.00: Test, elme és lélek –
Marczibányi Téri Művelődési
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Gauri Shankar Gupta író és volt nagykövet előadása (1025 Búzavirág u. 14.).
1022 Budapest, Marczibány
1022
Budapest, Marczibányi
tér 5/a
BKIK SZÉKHÁZ: Kamarai előadások, kérdezz-felelek! MÁJUS 25., 18.00: Géntechnológia
a mezőgazdaságban.
Mit
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1)
kockáztatunk és miért? Előadó: Prof. Dr. Darvas Béla, az MTA doktora, a GMO-Kerekasztal
és 1)
a Magyar
ÖkotoFax: (06 1) 212-4885
Tel.: (06
212-2820
marczi@marczi.hu, web: www.m
marczi@marczi.hu,
web: www.marczi.hu
A Szindra Társulat előadása
xikológia Társaság egyik alapítója és elnöke. Az előadás helyszíne a VII. emeleti Széchenyi-terem
(1016 Krisztina
Zene: PRESSER GÁBOR
krt. 99., koordinacio@bkik.hu, 488-2116).
Dalszöveg: ADAMIS ANNA
SZENIOR AKADÉMIA: MÁJUS 8., 17.00: Vesebetegség – A szervátültetés története Magyarországon. Prof. Dr. PerRendező: FÖLDESSY MARGIT
ner Ferenc, Prima díjas sebész előadása. Belépő: 500 Ft (Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11–13.).

KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI
POPFESZTIVÁLRÓL

TANFOLYAMOK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 12., 18.00: Irodalombarátok köre. Műhelyvezető, információ:
Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).

Vidám kísértet

Charles, a jól menő angol író készülő regényéhez tanulmányozni
óhajt egy igazi médiumot. Bár Ruth, a felesége nem lelkesedik
az ötletért, meghívják Madame Arcatit, a közelben lakó spiritisztát, hogy biciklizzen át hozzájuk, s egy kellemes nyáresti
vendégség keretében tartsanak igazi szeánszot. A háziorvosukat
és annak lelkes feleségét is meghívják, hogy az írói szándék ne
lepleződjön le az érzékeny hölgy előtt. Senki sem hisz ebben a
hókuszpókuszban, mígnem Madame Arcati transzba nem esik,
és a sötétben meg nem lebben a függöny…
Noël Coward vígjátéka majd’ 80 esztendős, ám ez a fajta
angol humor semmit sem vesztett fényéből, könnyed, elegáns,
kifinomult és rendkívül szórakozató. Most is ötven színház játssza
ezt a darabot szerte a világban. Mintha mi is ott ülnénk a pamlagon szmokingban vagy elegáns ruhában, kezünkben konyak
vagy száraz Martini. Szól a kellemes zene, és érdekes témákról
lehet szellemesen társalogni. És jól tesszük, ha szemünk se
rebben, amikor lehuppan közénk egy csinos és vidám kísértet...

Noël Coward: Vidám kísértet – a Szolnoki
Szigligeti Színház vendégjátéka MÁJUS 11-én, 19 órakor
a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 templom utca 2-10.).

Marczibányi Téri Művelődé

1022 Budapest, Marczibányi tér 5
Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu

05.17. szerda 19.30

LYUKASÓRA PRÓZA

Résztvevők: Lackfi János moderátor
Kiss Judit Ágnes, Szabó T. Anna,
Nyáry Krisztián

marczi.hu
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Ki nyer ma? – Játék és muzsika a Marczibányi téren

Játék, zene és versek várták az érdeklődőket a Marczibányi Téri Művelődési Központban április 25-én este a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa Ki nyer ma? című
ingyenes műsorán.

A zenés és verses vetélkedőt a régi Ki nyer
ma? című rádiós játékból is ismert Czigány
György vezette, a vendégeket Kocsy Béla, az
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke köszöntötte, az est védnöke pedig
Láng Zsolt polgármester volt. A jó hangulatú
rendezvényen II. kerületi költők műveinek
előadásával közreműködött Szersén Gyula
színművész, valamint zeneműveket adott elő
Várhelyi Éva operaénekes és Neumark Zoltán
zongoraművész.
A műsorvezető, Czigány György bevezetőjében emlékeztetett arra, hogy az eredeti
vetélkedő első rádiós adását 1969. március
3-án sugározták a Hungária kávéházból, a
közkedvelt produkció pedig négy évtizeden át
szórakoztatta a hallgatóságot.
A régi időkhöz hasonlóan a Marczibányi
téri színházteremben elhangzott költeményeket, azok íróit, illetve a zenei darabokat és a szerzőket leggyorsabban felismerők

ajándékokat – jelen esetben színházjegyeket
– nyertek.
A következő zenés irodalmi estet MÁJUS
15-én 18 órától tartják a művelődési központban (1022 Marczibányi tér 5/a, tel.: (06 1) 2122820). A belépés ingyenes, de regisztrációs
jegyet szükséges igényelni a recepción.

Lúdas Matyi negyvenéves

Idén negyvenesztendős minden idők legnézettebb magyar rajzfilmje, a Dargay Attila rendezte Lúdas Matyi, amely az egykori
Pannónia Filmstúdióban készült. Április
28-án kiállítás nyílt a Balázs Béla-díjas
magyar rajzfilmrendező és képregényrajzoló, Dargay Attila alkotásaiból. A tárlat
fő témáját így ez az évforduló adta, emellett számos olyan alkotás is megtekinthető,
ami eddig egyáltalán nem, vagy csak ritkán
volt látható.
A kiállítás MÁJUS 27-ig a hét minden
napján 9–17 óra között ingyenesen megtekinthető a Pannónia Stúdióban (1021 Hűvösvölgyi út 64-66.).

A II. kerületi
Idősügyi
Tanács
programja

Garázsvásár Pesthidegkúton

Május 13-án közösségi garázsvásárt rendez a II. Kerületi
Sport- és Szabadidősport
Nonprofit Kft. a Pokorny
József Sport- és Szabadidőközpont nagy parkolójában (1028 Szabadság
u. 51-57). Használt, de
jó állapotú ruhák, cipők,
babafelszerelések, kisbútorok, játékok, konyhai, illetve
kerti eszközök és sok további
apróság keresi új gazdáját. A kaput reggel 9 órakor nyitják, onnantól szabad a vásár!
A vásár ideje alatt büfé üzemel.

Nyílt nap a pasaréti lovardában

A Pasaréti Lovas Hagyományőrző
Nonprofit Kft. MÁJUS 28-án, vasárnap
10 órai kezdettel tartja szokásos családi
nyílt napját a Pasaréti Honvéd Lovardában. A már megszokott programok, mint

a kisállat-simogató vagy az ingyenes lovaglási lehetőség mellett Szirtes Bence
tart idomítási bemutatót, illetve a Pasaréti
Honvéd Lovas SE lovastorna szakosztálya és
a II. Kerületi Kutyaiskola is bemutatkozik.

A klubszobában található hagyományőrző
kiállításuk is ezen a napon bővül újabb
emlékkiállítással: a lovarda egyik régebbi
olimpikonjának, az idén eltávozott Ákos
Ajtonynak állít emléket.
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Zenei programok a Kultúrkúriában

Májusban is több zenei programmal várja a
komoly- és könnyűzene barátait a Klebelsberg Kultúrkúria.

MÁJUS 10-én 19.30-tól a Mesterkoncertek
és fiatal művészek sorozatban Farkas Eszter
cimbalomművésszel és Erős Ditta zongoraművésszel ismerkedhetnek meg a koncert
látogatói. Műsorukban többek között Bach,
Bartók, Debussy és Grieg darabjai csendülnek fel. Jegyár: 2200 Ft.
MÁJUS 14-én két zenei élménnyel is
gazdagodhat a közönség. 17 és 19 órától egy
egyedülálló produkció ígér stresszoldó kikapcsolódást Bársony Bálinttal és negyven
gyógyító hangtálával. A szervezők mindenkitől kérik, hogy pontosan érkezzen az
előadásra. A késve érkezőket nem tudják
fogadni, mert megzavarják a már beindult
folyamatokat. A zenei foglalkozást csak 14 év
felettieknek ajánlják. Jegyár: 2500 Ft.
19.00 órától kezdődik a Dalnokklub, aminek ezúttal a Kanadában élő Savanya István
költő-dalszerző lesz a vendége, aki az elmúlt
harminc évben tanári munkája mellett a

Farkas Eszter

Bársony Bálint

nyugat-kanadai magyar diaszpóra kulturális
életének egyik vezetője volt. Önálló szerzői
esteken énekelt verseiből adott elő Kanada
és az USA nagyvárosaiban, magyar közösségeiben. Az International Society of Poets
2002 óta három alkalommal jelölte Az év
költője címre angol nyelven írott verseiért,
és tavaly a kortárs költészetben nyújtott teljesítményéért Ezüst Serleg díjjal jutalmazta.
2013-ban Magyarországon Ex-Libris díjat
nyert . Jegyár: 900 Ft. (1028 Templom utca
2–10.)

A hónap FOTÓJA

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületro´´ l
ÁPRILIS

Az áprilisi hónap fotója: Mártonffy András – Kidőlt fa az Oroszlán-sziklánál

Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület
értékeit és szépségeit mutatják be. Beküldési határidő minden
hónap utolsó napja, legközelebb: május 31-én éjfél. Az adott
hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak
ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban, valamint az év
végén három alkotás összesen 90 ezer forint értékű díjazásban
részesül. A képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com
e-mail-címre, min. 500 KB, max. 2 MB méretben.
(Bármely kép beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a szerkesztőség megjelentethesse a Budai Polgár újságban, annak honlapján, valamint a II. Kerületi
Önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán, a szerző nevének feltüntetésével.)

Összművészeti piknik Máriaremetén

Május 21-én vasárnap a máriaremetei bazilika és környezete
megelevenedik: énekesek, táncosok, fotósok és művészek lakják be
a parkot egy napra.
Második alkalommal rendez
koncerttel egybekötött összművészeti pikniket a Budapest Styling
Club, ami egyrészt a különböző
művészeti ágak képviselőit hozza
közelebb egymás művészetéhez,
másrészt mindenkit közelíteni
szeretne minden ott megjelenő
művészeti ághoz.
Aki május 21-én kilátogat a
parkba, táncolhat az ott szabadon
felpróbálható sok szép estélyi ruha
és kiegészítő valamelyikében tavasztündérekkel vagy gesztenye-

fákkal, esetleg pózolhat Pirk Adam
Silvester kamerája előtt, netán egy
dramatikus jelenet szereplőjeként
esküvőjére készülhet. Az egész napos piknik azt is jelenti, hogy aki
csak nézője szeretne lenni a látványos programoknak, szabadon
kiülhet egy pokrócra a gyerekeivel,
elemózsiás kosarával és citromos
teájával, semmi sem kötelező, de
(szinte) bármi lehetséges.
A nap végén az egész színes társaság bevonul a templomba, ahol
este barokk koncertre is sor kerül
a 18 órai mise után, 18.30-kor:
Pergolesi Stabat Materét adja elő
Kristófi Ágnes (szoprán), Barlay
Zsuzsa (mezzo) és Fóris Szilárd orgonaművész.
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Igaz ember és igaz művész

Kevesen ismerik Leszkovszky György festőművész nevét, pedig emberi és művészi
minőségében egyaránt példakép lehet.
A harmincas évek óta 1968-ban bekövetkezett haláláig a II. kerületben élt, leánya,
Leszkovszky Márta ma is kerületünk lakója.
Művészi munkáját mások mellett a pasaréti
Páduai Szent Antal-templomban, valamint a
Keleti Károly utcai Krisztus Király-templomban is megcsodálhatjuk.

Leszkovszky Márta

Az embermentő

Leszkovszky György és felesége, Gajas Margit a II. világháborúban, a holokauszt idején
végzett embermentő tevékenységéért a Világ
Igaza kitüntetésben részesült, amit április 27én Izrael Állam magyarországi nagykövete,
Yossi Amrani adott át fiuknak, dr. Leszkovszky
Györgynek, aki a díjat kiegészítve Pintér Sándor
belügyminisztertől átvette a Magyar Köztársaság által adományozott Bátorságért Érdemjelet is. A magas rangú kitüntetést eddig közel
ezer magyar állampolgár kapta meg, köztük
Ferenczy Béni és felesége, Karády Katalin,
Ottlik Géza és felesége, Pátzay Pál és felesége,
Szőnyi István és felesége vagy Sztehlo Gábor.
– Édesapámnak sok barátja és kollégája volt
zsidó származású – meséli Leszkovszky Márta,
aki még kisgyermek volt a vészkorszak idején,
de néhány emléke így is maradt a történtekről.
– Emlékszem szüleim keresztgyerekeire. Ők
egy zsidó édesanya és a fia voltak, nálunk laktak, az apát munkaszolgálatra vitték, ahonnan
nem tért vissza. Akkoriban azt gondolták, hogy
aki kikeresztelkedik, mentesül a zsidókat sújtó
megkülönböztetések és bántalmazások alól.
Ez a fiatalasszony a szüleimet kérte meg, hogy
legyenek az ő keresztszüleik. Ez így is történt.
És bár a kikeresztelkedés semmiféle védelmet
nem jelentett, ők túlélték a háborút, és a fiú –
aki ma már nagypapa – most is mint keresztmama és keresztapa emlegeti a szüleimet.
Márta egy másik történetet is felidéz, amikor valószínűleg a szomszédok feljelentésére
fegyveres nyilasok jöttek a házhoz zsidókat ke-

resni. Édesapja minden „színészi képességét”
latba vetve határozottan lépett fel a gyanúsítás
ellen, és törvénytisztelői magatartására hivatkozott, így végül elmaradt a házkutatás. Egy
másik alkalommal zsidó festőművész barátját,
Bartha Istvánt vitte magával segítőnek egy vidéki munkára. A visszafelé vonatúton nyilasok
igazoltattak, semmi esélyük nem volt a menekülésre. Amikor az ő kupéjukhoz értek, az
egyik azt mondta: unom már, inkább igyunk
egy sört.
– Édesapám ezt isteni beavatkozásnak vélte
– emlékezett Márta. – Mélyen hívő, igazi keresztény ember volt, aki gyakran mondogatta:
a Jóistennek is kell hagyni, hogy segítsen. Hősies viselkedéséről keveset beszélt. Számára
mindez természetes volt, mert – ahogy mondta – ő csak a legalapvetőbb emberi és erkölcsi
kötelességét teljesítette.
A Leszkovszky szülők a legnagyobb szeretetben, humorral és művészettel teli légkörben
nevelték három gyermeküket. Márta számára
a mai napig példaértékű szülei humanitása,

akikre szeretettel és tisztelettel gondol vissza.
Döntési helyzetben gyakran felteszi magának a
kérdést, vajon a szülei mit tennének.

A művész

Leszkovszky György legtöbbször szakrális
témákhoz nyúlt művészetében. Azon kevesek közé tartozott, akik értettek a freskó- és
a falképfestés technikájához. A rákospalotai
MÁV-telepen lévő templom is az ő keze nyomát viseli, oltárképén saját családját festette
meg. Munkásságáért az egyház a Nagy Szent
Gergely lovagja kitüntetést adományozta neki.
Hosszú évekig tanított az Iparművészeti Főiskolán, ott ismerte meg az ötvösnek készülő
Gajas Margitot, későbbi feleségét.
– Édesanyám rendkívül sokoldalú volt. Az
ötvösmunkák mellett faragott, gyönyörű ékszereket készített, festett, hímzett és varrt. De,
sajnos, azt kell mondanom, hogy a tehetségét
„belefojtotta a mosogatóvízbe”. Csak nekünk,
a gyerekeinek, a családjának élt, a művészetet
csak kedvtelésből, a maga örömére űzte, ha
éppen maradt rá ideje. Csodálatos édesanya és
nagymama volt. Érdekes, hogy a családunkban
megszakadt a művészi vonal. Bár a nővéremnek kiváló írói vénája volt, a bátyám gyönyörűen hegedült, én zongoráztam, de se mi, se az
unokák, se a dédunokák nem választottak művészi pályát. Ugyanakkor a sokirányú tehetség
és nyitottság, a szép szeretete, a művészetek
értő élvezete jellemző a családunkra.

Forrás: pasaret.ofm.hu

A tolmács

A kórus előtti mellvéd a pasaréti ferences templomban Leszkovszky György alkotása

Leszkovszky Márta angol–török szakon végzett
a bölcsészkaron, de más nyelveken is megtanult. Rövid gimnáziumi tanárságot követően
tolmácsként kezdett dolgozni, és bejárta szinte
az egész világot.
– Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen sok
helyre, elsősorban a fejlődő országokba eljuthattam. Voltam Törökországban, Észak-Af-
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Élet Háza címet kapott
a katolikus szerzetesközösség

A család a negyvenes években, középen Márta

Slachta Margit, Salkaházi Sára és Peitl Róza Katalin

Leszkovszky György és felesége, Gajas Margit a
hatvanas években

rikában, Szíriában – éppen, amikor kitört az
arab–izraeli háború. A nyugdíjhoz közeledve
békésebb területekre eveztem, fordítani kezdtem. Most a nyugdíjasok édes-bús életét élem,
de közben nagy fába vágtam a fejszémet: írom
a visszaemlékezéseimet. Utazásaim során sok
kalandban volt részem: voltam például a Kadhafi család tolmácsa, Szaddám Huszein feleségének „udvarhölgye” és budapesti látogatásakor kísértem az első női űrhajóst, Valentyina
Tyereskovát.
Márta életének legnagyobb öröme fia és két
unokája, illetve az, hogy szülei hősies helytállása nem merül feledésbe, nevüket mostantól
kőbe vésve emléktábla örökíti meg Jeruzsálemben, az Igazak kertjében.
Péter Zsuzsanna
Leszkovszky György (1891–1968) festőművész a XX. század első
felében több évtizeden át
tanított a budapesti Iparművészeti Főiskolán. Számos tanulmánya született
a falképfestészet technikáiról, a freskó és a secco
alkalmazásáról, aminek
elhivatott, tudós mestere
volt. Szobrászként és akvarellistaként is dolgozott,
legfőképpen azonban falképfestő tevékenysége
révén vált ismertté. Számos hivatalos egyházi és
világi épületdekorációs megbízásnak tett eleget,
az ország egész területén megtalálhatók munkái.
Ezek közül a legfontosabbak a Budapesti Szent János Kórház kápolnája és az újdombóvári templom
falképei, illetve a kaposvári székesegyház freskói.
Munkássága virágkorát az 1930-as években élte.
Az 1940-es évek elejétől fokozatosan háttérbe
szorult, majd 1946-ban az úgynevezett B-listázás
révén a főiskolai rajztanári állását is elvesztette.
Ezután már csak restaurálási megbízásokat kapott.

Felavatták az első magyarországi Élet Háza
emléktáblát, amit a Szociális Testvérek Társaságának hűvösvölgyi épületén helyeztek
el. Az eseményen Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, a II. Kerületi Önkormányzat képviseletében pedig Ernyey László, az
egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka
is részt vett.
Az eseményen Orosz Ferenc, a Nemzetközi
Raoul Wallenberg Alapítvány magyarországi
képviselője köszöntötte elsőként az egybegyűlteket. Mint mondta, az alapítvány legfontosabb programja az Élet Házai (angolul:
Houses of Life) kezdeményezés. Ennek keretében emléktáblával jelölik azokat az európai
helyszíneket, amelyek menedékül szolgáltak
a nácizmus üldözötteinek. Hozzátette, eddig
ötszáz ilyen házat avattak, Magyarországon
most első alkalommal. Pataki Ágnes általános
elöljáró beszédében kiemelte, hogy fontos
megemlékezni azokról a szociális testvérekről,
akik a legóvatosabb becslések szerint is legalább ezer zsidó származású embert mentettek
meg az elhurcolástól. A női szerzetesközösség generalátusának háza a Bátori utcában
képviseli mindazokat a házakat, amelyekben a szociális testvérek biztonságuk, életük
kockáztatásával oltalmazták, rejtegették az
üldözött zsidó embereket a holokauszt pok-

lában. Hozzátette, emlékeznek alapítójukra,
Slachta Margit testvérre, a boldoggá avatott
Salkaházi Sára testvérre és Peitl Róza Katalin
testvérre is. Utóbbi az esemény helyszínén, a
Bátori utcai házakban nyújtott menedéket sokaknak, közel száz üldözöttnek. Emlékeznek
azokra is, akik okmányaik átadásával segítették a származásuk miatt életveszélybe került
embertársaikat, akik átadták hálóhelyüket; és
azokra a jó érzésű szomszédokra is, akik bár
észlelték a házak körül a szokatlan mozgást,
NZSA
hallgattak.

Székely János esztergom–budapesti segédpüspök áldotta meg az emléktáblát

Papp Tamás, a Remetekertvárosi Szentlélek-templom plébánosa és Ernyey László, az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka is részt vett az eseményen
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Hagyományőrzés a patinás villában

A tavaly újranyitott Vadrózsa étterem elkötelezett a magyar szakácsművészet hagyományai
iránt, de a modern konyha újításaira is nyitott. Földvári Gábor lokálpatrióta tulajdonosnak a
gasztronómia mellett kerületünk is sokat jelent.

A Vadrózsa étterem napjainkban

A villa Kocsis Tivadar tervrajzán

Az épület vendéglátóipari egység lett

– Nem lehet nem szeretni ezt a városrészt a
maga sokszínűségével, szépségével és patinájával. Magam évtizedek óta a II. kerület
lakója vagyok, vállalkozásaim is ide kötnek,
így a Trombitás kert, amelynek Dániel fiammal együtt vagyunk tulajdonosai. A régi,
helyi lakók valószínű, hogy átérzik, amit én
is minden alkalommal, amikor a város más
pontjára kell mennem: olyan, mintha elutaznék, és mindig jó érzés hazatérni, még
ha csak néhány órára is hagytam el az otthonomat.
Földvári Gábor bevallottan lokálpatrióta.
Amikor úgy döntött, megveszi a Vadrózsa
éttermet, tudta, hogy nemcsak egy régi ven-

Földvári Gábor és Dániel

déglátóegységnek, hanem Buda egyik közismert, patinás villájának őrzője lett. A II. világháború előtt Kocsis Tivadar, a kor neves
építésze több házat is emelt városrészünkben, így a Vérhalom vagy a Tövis utcában is.
A Pentelei Molnár utca 15. szám alatt álló
neobarokk stílusú Vadrózsa épülete is az ő
jellegzetes alkotása. Az eredeti tervek szerint
a földszintes, sátortetős ház a terasz felől egy
nagy hálószobával és hatalmas fogadószobával rendelkezett, emellett egy könyvtárszobát
is kialakítottak a falai között. Az épületet államosították, majd 1968-ban átalakították
presszóvá és étteremmé. A belső terek egyik
felét konyhai célokra rendezték be, a nagy

A patinás enteriőr

szobákból pedig fogyasztóteret alakítottak ki.
Az épületet később átrendezték, bővítették.
– A villában az utóbbi néhány évben szünetelt
a vendéglátás, tavaly tavasszal vettük át és indítottuk újra az éttermet, de nem fogtunk nagy
átalakításokba, mert ez a miliő így hangulatos,
ahogy van. Az épület külső és belső jellegét a
rózsadombi környezethez méltó parkkal együtt
meg kellett őrizni a maga szépségében. A belső
berendezéssel is ezt szeretnénk sugallni.
Szintén a hagyományok tiszteletének része, hogy az étterem egyik termét – ahol egy
hangszer is áll a vendégek szórakoztatására
– Gyarmati Istvánról, a neves zongoristáról
nevezték el. A másik szalonban egy vitrin rejt
érdekes relikviákat.
– Nagy kedvelője vagyok a magyar humornak és vendégeink körében is gyakran előfordulnak jeles képviselői – mondta el Földvári
Gábor. – A békebeli vidámság egyik emblematikus alakja volt Gärtner Sándor kabarészerző és színész, akit legtöbben talán Szőke
Szakáll művésznéven ismernek. Ő a szerzője
a valaha legtöbbet játszott, Vonósnégyes című
kabarénak is. A háború előtti világban itthon,
Németországban és Ausztriában dolgozott,
majd származása miatt feleségével Amerikába emigrált a ’30-as évek végén. Hollywoodban ért el újabb sikereket, de sosem tért haza.
Ne feledjük, hogy főpincérszerepben lett világhírű. Tiszteletére táblát állítottunk, egy
fogást neveztünk el róla, és berendeztünk
egy vitrint Szakáll régi, személyes tárgyaival,
amelyeket aukción sikerült beszerezni.
A Vadrózsa étterem a gasztronómia terén is
ragaszkodik a magyar és a nemzetközi konyha
hagyományaihoz. A klasszikus ételek elkészítésébe azonban a modern konyhaművészet
elemeit is becsempészik.
– A hagyományos magyar szakácsmesterség útján járunk – emelte ki Földvári Gábor.
– Nálunk a lazacon kívül szinte minden hazai
alapanyagból készül. A hozzávalók jó részét
például a Fény utcai piac minőségi termékei
közül válogatjuk ki, de az Auguszt cukrászdával is régi kapcsolatot ápolunk. Remélem,
hogy értékmegőrző munkánkkal még sokáig
a II. kerületi vendégek megelégedésére szolgálhatunk.
szeg
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Budai polgárok a kerületből…
Gyerekkora óta a II. kerületben él, főiskolásként pedig az
elsők között készített honlapokat. Kétgyermekes anyaként hívta életre mostani, személyre szabott ajándékok
készítésével foglalkozó vállalkozását. Kardos Zsuzsával
Bimbó úti irodájában beszélgettünk álmokról és különleges ajándékairól egy hóeséses áprilisi délelőtt.

A földszintes épület bontása, a tervezés egy évig tartott, a székesfőváros Mérnöki Hivatala 1909. március 9-én hagyta jóvá a bemutatott
rajzokat. A szecessziós stílusú ház szuterénjében üzlethelyiség (később a házmesteri lakás), mosókonyha, mángorló, fa- és szénraktár,
a magasföldszinten háromszobás, az emeleteken pedig négyszobás,
előszobával, konyhával, éléstárral, fürdőszobával, erkéllyel „felszerelt” egy-egy lakás volt.
Zobel F. Ernő kivitelező, Széna téri építőmester a lépcsőházat az
épület végére „illesztette”, ahonnan a konyha és a kamra ablaka előtt
végigvezetett rövid függőfolyosón lehetett az udvari tornácon keresztül a lakásokba lépni. Ezzel a megoldással a tíz méter keskeny telken
álló ház lakótere egészben maradt, egymásba nyitható szobákkal.
A tulajdonos és felesége, Sebald Irma az első emeleten lakott, bérlőik voltak Bojár Sándor, a Magyar Építőanyag Termelők Országos
Szövetsége igazgatója, a Műszaki Világ szerkesztője és kiadója, valamint Zipernowsky Károly gépészmérnök is.
A Szabó-házat 1912-ben Palóczi Antal (1849–1927) műépítész-tanár vette meg, öntöttvas névjegyét pedig a kapu fölé csavarozta, ezért
tévesen őt hiszik a tervezőjének. Fia, dr. Palóczi Antal ügyvéd, a Dohányárusok Országos Szövetsége ügyésze 1942-ben eladta az épületet
Tenk Sándor (1900–1978) dobozgyárosnak, aki kitataroztatta a homlokzatot, de a kőműves 1907-re „módosította” az építés dátumát…
A háború után a házat államosították, a tulajdonost viszont nem költöztették ki, a padlástérben létesített szoba-konyhás szükséglakást a
nyolcvanas években harmadik „emeletté” bővítették. Az időközben
Keleti Károlyról elnevezett utca 19. számú házát ma ismét négy család
lakja, az eredeti állapotában megtartott, felújított épület 2013-ban
fővárosi védettséget kapott.
Verrasztó Gábor

Kardos Zsuzsa
vállalkozó

Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz

Szabó Gábor magyar államvasúti építész 1908. március 16-án 11 ezer
koronáért megvásárolta a Schmidt József ónöntő és Schmidt István
lakatossegéd tulajdonát képező Oszlop utca 19. szám alatti ingatlant
az összes tartozékával együtt, hogy helyére családi házat építsen.

– A II. kerület az otthonom, a Ganz utcába születtem. Ott még arról
álmodoztam, hogy szállodaigazgató leszek, aztán jött a Tövis utca,
ahol a tanulás mellett honlapokat kezdtem készíteni akkor, amikor
másnak még internete sem volt otthon. Első munkáim egyike volt
a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományok Intézetének honlapja 1999-ben, később sok más munka mellett a régi főiskolámnak és a Bárka Színháznak is készítettem weboldalt. Majd
a Káplár utcába költöztünk, és az új lakással új álmok is születtek.
A vizualitás mindig is fontos volt számomra, de kézügyességem nem sok volt. Amikor megszülettek a gyerekeim, kiderült,
hogy mégis tudok varrni, babaházat és társasjátékot készíteni.
Rengeteg egyedi ajándékot csináltam, először csak a családomnak, aztán felkéréseket is kaptam. Ez ihlette a vállalkozásomat.
Megálmodtam, megterveztem és idén már az Az Év Anyavállalata
díj pályázói között vagyok. A második gyerekünket vártam, amikor egyszer kifakadtam otthon, hogy „borzasztó, hogy csak ülök
és hőlégballonokat varrok”. A férjem annyit mondott, nagyon jó,
amit csinálok, és ha ettől szebb lesz a gyerekeink környezete, élete, legyek rá büszke, mert ő az.
Egyedi ajándékaim közül a legnépszerűbb a személyre szabott
film, amiben az ajándékozott egy igazán őszinte tükörhöz jut. Átlagos napokon ritkán mondják az ember szemébe, hogy mit szeretnek benne. Amikor a filmben valakiről a számára legfontosabb
emberek fogalmazzák meg ugyanazt, egy édesanyáról például
öt-hat családtagja mondja azt, hogy odaadó, az igen erős. Én pedig szeretem megmutatni másoknak az igazi lényegüket.
Nem szívesen laknék máshol, itt már minden ismerős, a Millenáris környéke olyan, mint egy falu. Amúgy van még egy kerületi álmom, amit valóra kell váltanom. Gyerekkoromban iskolából
jövet-menet sokszor átsétáltam a Frankel Leó út kis terén, ahol
egy kerekesszékes mozgássérült és talán értelmi fogyatékos férfi
töltötte napjait. Béla minden járókelőre mosolyogva ráköszönt,
kacskán integetett. Így nőttem fel, a furcsa mosollyal, amit mindennap útravalóul kaptam tőle. Amikor meghalt, arra gondoltam,
hogy egyszer szobrot állítok neki, „odavarázsolom” őt újra a padok
mellé. A mosolyhoz és az örömhöz azóta is ragaszkodom.
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Megújul a Bem József utca

Teljes szélességében megújul a II. kerületi Bem József
utca a Margit körút és a Bem rakpart között június végéig. A május 4-én kezdődő munkálatok során a Budapest
Közút Zrt. lebonyolításában négyszáz méteren átépítik az
útszakaszt, megújulnak a forgalmi sávok, valamint mindkét oldalon a parkolófelületek és a járdák is. Elvégzik a
szegélyek cseréjét, valamint újraaszfaltozzák az utcát és a
járdákat. A parkolósávokat nagyméretű kockakővel rakják ki, de a kapubehajtókban is kockakőből épül a döntött szegély. A forgalomtechnikai tervek szerint a Margit
körút–Bem József utca–Horvát utca csomópontban új
gyalogos-átkelőhely épül, a Bem József utcában pedig kerékpársávot alakítanak ki. A munkák a tervek szerint több
ütemben június végéig tartanak.
A Budapest Közút Zrt. célja, hogy a lehetőségekhez
mérten a munkavégzés idején is folyamatos legyen a forgalom. Az esetleges kellemetlenségekért ezúton kérik az
arra közlekedők és az ott lakók türelmét és megértését.

Május végén kezdődnek a támfalépítési
munkálatok a hűvösvölgyi villamos vonalán

Az 56-os és 61-es villamosvonal Ördög-árok menti támfalának felújítása várhatóan május 27én kezdődik. A beruházásról a kivitelezést végző Ördögárok Konzorcium adott tájékoztatást.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság megrendelésére az 5661-es villamos vonalán az Ördög-árok menti támfal felújítási munkálatai május 27-én
kezdődnek, és várhatóan idén szeptember
30-án fejeződnek be. A kivitelezési munkák
ideje alatt május 27-én üzemkezdettől augusztus 27-én üzemzárásig a Széll Kálmán
tértől Hűvösvölgy végállomásig a villamosközlekedést autóbuszos pótlással helyettesítik, erről majd a BKK Zrt. részletes tájékoztatást nyújt.
A szakemberek vizsgálatai a támfalátépítés
szükségességét indokolják, hiszen a többéves állapotfelvétel és ezek összehasonlítása
szerint a körülbelül százéves támfal tönkremenetele az utóbbi években felgyorsult.
Mindettől függetlenül a pályaszerkezet is elhasználódott, így vasútforgalmi szempontból
elengedhetetlenné vált a cseréje.
A kivitelezési munkák két részre bontva,
szakaszosan történnek a két támfalszaka-

szon. Az 1. számú támfal (Riadó utca–Kelemen László utca között) teljes mértékben
átépül. A rövidebb vágányzár érdekében új
támfalrendszert alkalmaznak, előregyártott
vasbetonelemek felhasználásával. A 2. számú támfalat (Kelemen László utca–Zuhatag
sor között) a rekonstrukciót követően gabion
technológiával megmagasítják. Ezek mellett
a Kelemen László utcai közúti-vasúti útátjáró
felújítása is megtörténik, egybekötve a villamosvágányok ágyazatának cseréjével, és az
Ördög-árok burkolatának helyreállításával.
A kivitelezést az Ördögárok Konzorcium
végzi, amelynek tagjai a TTDExpert Zrt. és a
Vízépszolg-94 Vízépítő és Szolgáltató Kft.
A bontási, építési munkálatok vagy a közúti anyagszállítások zaj- és porterheléssel
járnak. A vállalkozó ezért mindent megtesz a
terhelés csökkentéséért.
Az építéssel járó esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket
kéri az Ördögárok Konzorcium.

Faültetések kerületszerte

Ajándék facsemetéket ültettek
A Főtáv Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. összesen
húsz darab facsemetét ajándékozott városrészünknek. A polgármesteri hivatal közreműködésével
kerületi intézményekbe kerültek a fák: a Hidegkúti
Úti Óvodába, a Pasaréti Úti Bölcsődébe, a II. Számú
Gondozási Központba és az Értelmi Fogyatékosok
Nappali Otthonába (ÉNO). A konténeres fák közül
kettőt az ÉNO gondozottjai azonnal el is ültettek.

A Hűvösvölgyi úti mobil bölcsőde
utcafronti zöldterületére nyolc fiatal kőrisfát ültetett az NN Biztosító Újlipótvárosi Igazgatóságának
mintegy nyolcvanfős csapata.
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Autóval a természetbe:
lehet figyelmesebben is

Fotó: www.jarokelo.hu

Amennyiben egy mód van rá, kiránduláskor hagyjuk
az autót minél távolabb a természettől. A zöldterületet rongáló gépjárművek a Pilisi Parkerdő
Zrt. erdészei előtt sem ismeretlenek.
Bejárta az internetet az a kép, amin az látszik,
hogy április elején a Gyermekvasút Szépjuhászné
megállójánál már alig férnek el a kirándulásra érkezők autói az erdőszéli úton. Mint lapunk a Pilisi
Parkerdő Zrt.-től megtudta, a terület nem az övék,
de a kezelésük alatt álló budai erdőkben is gyakori,
hogy a természetbe igyekvők a kocsiból egyenesen
a zöldbe szeretnének kiszállni, mindegy, hogy tábla
tiltja-e, vagy természetvédelmi területről van-e szó.
Az erdészetnél arról is tájékoztattak, régóta küzdenek azért, hogy a kirándulók a gépjárművek helyett
inkább tömegközlekedéssel közelítsék meg a zöldet,
ha pedig kocsival érkeznek, akkor törekedjenek azt a
még lakott területek kijelölt parkolóhelyein hagyni.
Példaként megemlítették: előfordult, hogy az
erdészeti járművek nem tudtak behajtani egy erdei útra, mert az azt lezáró sorompó előtt kocsi
állt. Sajnos, volt eset, hogy egy sérült kiránduló
segítségére siető mentőautó nem tudott behajtani
az erdőbe egy kényelmes autós miatt, aki az utat
lezárva parkolt le.

A fővárosi helyi jelentőségű védett természeti
területek állapotát, az ott található természeti
értékeket veszélyeztető esetben a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatát lehet értesíteni az ügyeleti és
információs központ (06-1) 301-7500-as telefonján.

Kitakarították a kerékpártárolókat
Elvégezték három kerékpártároló takarítását április
végén. A Mechwart ligetben, a Lövőház utcában és a
Pasaréti téren megtisztították a létesítmények üvegeit
és a tartószerkezeteket. A használókat hirdetményben
tájékoztatták a karbantartásról, de így is sok kétkerekű
maradt a tárolóban, köztük igen rossz állapotúak is,
amelyek már régóta feleslegesen foglalják a helyet.
Az önkormányzat tervezi, hogy korszerűsíti a régebbi
kialakítású Pasaréti téri tárolót.
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Figyelem!

A megtisztított Mechwart ligeti tároló
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Az önkormányzat a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban senkit
sem keres meg telefonon. Amennyiben valaki az önkormányzatra
hivatkozva telefonálna, annak hátterében vélhetően termékbemutató,
vagy valamilyen más, az önkormányzattól teljesen független akció áll.
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Salesoldal-készítési tréning

Értékesítés az interneten

Az önkormányzat támogatásával működő II.
Kerületi Vállalkozói Klub keretében májusban az internetes értékesítéssel ismerteti
meg a résztvevőket Villányi Balázs online-marketing-szakértő.

– Az interneten remekül lehet értékesíteni, érdeklődőket szerezni, jelentkezőket toborozni,
feliratkozókat gyűjteni, mert könnyen, gyorsan, sok emberhez el tudunk jutni. Nehézség
azonban, hogy nagyon nagy a reklámzaj, nagy a
konkurencia. Éppen ezért az üzenetünknek, az
ajánlatunknak nagyon erősnek, fókuszáltnak kell
lennie. Ha csak egy kicsit is hagyjuk elkalandozni
a látogatónk figyelmét, akkor végünk.
Mi lehet a megoldás?
Ennek a feladatnak a teljesítésére „találták fel”
a salesoldalakat. Ez egy olyan speciális honlapfajta, ami végigvezeti a látogatót egy értékesítési
folyamaton, és nem hagyja elkalandozni. A II.
Kerületi Vállalkozói Klub májusi képzésein ilyen
salesoldalt fogunk készíteni.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A képzésen résztvevők kapnak egy
WordPress-alapú értékesítési sablont, amit a
képzés folyamán mindenki – saját magának –
testre szab. Ez a képzés tehát egyaránt szól a hatékony internetes értékesítési folyamat felépítéséről és annak wordpresses megvalósításáról.

Mi kell ahhoz, hogy valaki részt vehessen a
képzésen?
Egy termék, szolgáltatás, amit interneten
keresztül akar eljuttatni a célcsoportjához, és
egy laptop. A salesoldal technikai hátterét egy
belépési névvel és jelszóval mindenki megkapja, majd ezután a saját gépén alakítja ki a saját
salesoldalát.
Mivel várja még az érdeklődőket májusban?
A Master Mind vállalkozói csoport összejövetelét most is megtartjuk, amire várok minden
nyitott gondolkodású vállalkozót. Fontos tudni,
hogy a képzések ingyenesek, de regisztrációhoz
kötöttek (lásd a keretes információkban).
Időpontok és helyszínek
Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a): Május 18.,
csütörtök 9-13 óráig Salesoldal-készítés. Május
18., csütörtök 14-18 óráig Master Mind-csoport.
Május 24., szerda 9-13 óráig Salesoldal-készítés.
Május 24., szerda 14-18 óráig Salesoldal-készítés.
Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Templom utca
2-10.): Május 17., szerda 9-13 óráig Salesoldal-készítés. Május 17., szerda 14-18 óráig Salesoldal-készítés.

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

Rablás egy ékszerboltban
Fegyverrel vagy annak utánzatával fenyegette meg a rabló egy ékszerbolt eladóját a II. kerületben. A férfi április
22-én 11 óra 50 perc körül ment be a boltba, ahonnan egy pénzkazettát és ékszereket tulajdonított el. A tettes
távozása közben megütötte az őt visszatartani próbáló alkalmazottat, aki ennek következtében könnyű sérülést
szenvedett. Az elkövető fekete nadrágot, fekete kabátot és kék baseballsapkát viselt. Lapunk úgy tudja, hogy a II.
kerületi rendőrök egy korábbi üggyel is kapcsolatba tudták hozni a tettest, akit így hamar beazonosíthattak. A hatóság lapzártánkkor még kereste a 26 éves Cseh Marcellt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Rablási Osztálya kéri,
hogy aki a férfivel, vagy annak tartózkodási helyével kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, névtelensége
megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06 (80) 555-111 „Telefontanú” zöldszámon, illetve
a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
A nyári szezon előtt (május 6-át követően) legközelebb JÚNIUS 3-án, szombati napokon
9–12 óra között rendezik meg Pesthidegkúton
a közkedvelt bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom utca 2–10.).
Az árusításhoz előzetes bejelentkezés szükséges,
helyfoglalás 8 órától. További információ és jelentkezés: Korsós Ferencnél a (06 26) 361-371-es
vagy a (06 30) 731-6181-es számon.
Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb MÁJUS 13-án majd 27-én 7-12
óráig tartanak termelői piacot a Cserkészház
kertjében (1029 Hímes utca 3.). Az érdeklődők
a kínálóasztal mellett, egy jót beszélgetve, valódi piaci hangulatban, gazdag áruválasztékból
válogathatnak. Vásárlás közben gondoljunk arra,
hogy aki hazai agrártermékeket vásárol, az a hazai
gazdacsaládokat segíti, és jó minőségű, ismert
eredetű élelmiszert tehet családja asztalára.
A svábok kitelepítésére emlékeznek
A II. Kerületi Német Önkormányzat a svábok
kitelepítésének 71. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést tart
MÁJUS 7-én a 11 órás misét követően (12 óra
körül) a Pesthidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony
Plébánia kertjében (1028 Templom köz 1.). Mindenkit várnak a közös emlékezésre!
Díjat kapott a Mammut
Idén április 21-én harmadik alkalommal adott át
elismeréseket a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). A Messzehangzó
Tehetségek Alapítvány jelölése alapján a Genius
Loci – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért
díjat 2017-ben regionális kategóriában mások
mellett a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató
Központ kapta meg. A díj célja, hogy értékelje és
elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence
magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit.

IngatlanpályázaT
A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 4/8, Harmatiné Zichy Gabriella 2/8, dr. Márialigeti
János 1/8 és dr. Márialigeti Jánosné 1/8 tulajdoni hányadát képező 12680 hrsz-ú, természetben a II., Bimbó út 85. szám alatt található „kivett lakóház, udvar”
megnevezésű, 1687 m2 területű ingatlan tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében 147 600 000 Ft induló áron.
Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
2017. május 11., 14.00–14.30 óráig
2017. május 15., 9.30–10.00 óráig
2017. május 16., 14.00–14.30 óráig
2017. május 18., 9.30–10.00 óráig
2017. május 22., 9.30–10.00 óráig
2017. május 23., 14.00–14.30 óráig
2017. május 25., 9.30–10.00 óráig
2017. május 29., 9.30–10.00 óráig
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó
pályázati dokumentáció 2017. május 8-án 8.00 órától
2017. május 30-án 15.00 óráig vásárolható meg a
II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és

Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget
1.) 10 000 Ft+27% áfa egyszeri vissza nem térítendő
összeg ellenében. Érvényes pályázatot csak az nyújthat
be, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta.
A versenytárgyalásra a pályázati dokumentációhoz
csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni.
A regisztrációs lap leadásának határideje: 2017.
május 30., 16.00 óra. A regisztrációs lapot a II. kerületi
Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1.) lehet leadni.
A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a
versenytárgyaláson való részvételnek.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS

KÉRDÉSEKRE ügyfélfogadási

időben a Vagyonhasznosítási és
Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai személyesen a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.,
III. emelet 311., 302), vagy telefonon, a (06 1) 346-5484-es, a (06 30)
830-7244-es és a (06 1) 346-5405-ös
telefonszámon válaszolnak.
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Sokan mulattak
a hidegkúti pikniken
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Már az egész országból érkeznek
a hidegkúti magánrendelőbe

Hidegkút központjában ötszáz négyzetméteren
gyógyítanak a barátságos hangulatú Mária Medical
Magánrendelőben. Összesen húszféle szakrendelés
érhető itt el, a rendelőhelyiségeket a legmodernebb
diagnosztikai eszközökkel szerelték fel, és olyan orvosok
dolgoznak itt, akiket még az ország másik feléből is
felkeresnek. Dr. Virág Zsolt orvosigazgatóval a tavaly
ősszel megnyitott magánrendelőben beszélgettünk.

Játék, zene és tánc a IV. hidegkúti pikniken

sok, lírahangszer-faragás, arcfestés, kerámiakészítés várta a
gyerekeket, és nem maradhatott
el a tombola sem. A rendőrség
ügyességi pályát épített a rolleros és kerékpáros gyerekeknek.
Az esemény meghívottja volt a
Kultúrkúria és a Kiss Zenede, a
fővédnökséget Láng Zsolt polgármester vállalta el.
A II. Kerületi Önkormányzat
nevében Skublicsné Manninger
Alexandra képviselő, valamint
Dolhai István, a Kultúrkúria igazgatója köszöntötte a vendégeket.

Milyen igény és elképzelés hívta
életre a Mária Medicalt?
Az állami egészségügyi ellátás egyre
kevésbé fogja tudni tartani azt a magas
színvonalat, amit az emberek elvárnának. Egyre többen fordulnak az állami
egészségügyi ellátórendszer mellett a
magánegészségügyi szolgáltatók felé.
Rendelőnkben a labordiagnosztikától
a belgyógyászati, sebészeti vizsgálatokon át a különböző endoszkópos
vizsgálatokig számos diagnosztikai eljárás elérhető. Jövőbeni terveink között
szerepel az egynapos sebészeti ellátás
megvalósítása.
Miben más a Mária Medical Magánrendelő, milyen előnyeit emelné ki?
Egyedülálló, hogy az elérhető magánrendelések ilyen széles spektruma egy
helyen megtalálható. Minden eszközünk
a legújabb technológiával ellátott, modern diagnosztikai eszköz. Csak egy
példát mondok a felszereltségünkre:
az endoszkópos tornyunk képes olyan
mikroszkópos nagyítást készíteni a
vizsgálat alatt, amivel azonnal el lehet
dönteni, hogy egy jóindulatú polipról
vagy egy daganatról van-e szó. Tavaly
egy gasztroenterológiai kongresszuson
történt gyors felmérésből kiderült, hogy
Magyarországon mindössze tíz ilyen felszereltségű endoszkópos labor létezik.
Fontos számunkra az is, hogy a hozzánk
érkező páciensek jól érezzék magukat,
ezért igyekeztünk barátságos környezetet teremteni, ahol feszültségmentesen
telik az esetleges várakozási idő.
Milyen kollégák dolgoznak a rendelőkben?
Kollégáink többsége itt lakik a környéken. Orvosaink magasan képzettek,
nagy tapasztalattal bírnak. Főorvosaink:

dr. Hermányi Zsolt endokrinológus, dr.
Juhász Ferenc ortopéd-traumatológus,
dr. Kazinczy Rita kardiológus, dr. Kovács
András urológus, dr. Renner Adrienn
fül-orr gégész, dr. Tóth Ignácz neurológus, pszichiáter. Gasztroenterológusaink:
dr. Bálint Levente, dr. Tóth Levente, dr.
Lukovich Péter és jómagam. Dr. Rojkó
Lívia tüdőgyógyász, klinikai onkológushoz Egerből és Pápáról is érkeznek
páciensek. Elsősorban Hidegkútról és
a környékbeli településekről várjuk a
pácienseket, de az ország különböző
pontjairól is felkeresnek bennünket,
olyan rendelés miatt, ami kevés helyen
elérhető, mint például az endometriózis-kivizsgálás során a vastagbél-érintettség tisztázása, amit Lukovich doktor
végez. A vizsgálat altatásban is kérhető.
Úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy
egy vizsgálatért nem kell bemenni a
belvárosba, parkolóhelyet keresgélni,
parkolási díjat fizetni – rendelőnk saját
parkolóval rendelkezik.
Összefoglalva úgy gondolom, hogy
igazán minőségi az eszközparkunk, jól
képzettek és tapasztaltak a doktoraink
és barátságos, hangulatos helyet sikerült
létrehoznunk, ahová szeretettel várjuk
a gyógyulni vágyó, illetve a megelőzést
szem előtt tartó pácienseket.

Mária Medical

1028 Hidegkúti út 82/b
06 20 396-8855
www.mariamedical.hu

PR-cikk

Negyedik alkalommal tartott családi pikniket a Hidegkúti Családi
Iránytű Egyesület április 22-én.
Szerencsére a változékony időjárás sem tántorította el az érdeklődőket, akik a nap folyamán
mintegy négyszázan vettek részt
a színes programokon. A Geli
szolgáltatóház udvarán tartott
rendezvényen bemutatkoztak a
Pesthidegkúton, illetve a környékén lakó vagy működő előadóművészek, a színpadon zenés-táncos előadások zajlottak,
a sátrakban játékos foglalkozá-
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Szupergyors internet, elégedett vevőkör
A Telekom a II. kerületben is folyamatosan fejleszti szélessávú internethálózatát. A nagyobb adatátviteli sebességnek köszönhetően nemcsak a háztartások élvezhetik a gyorsabb
internetezés előnyeit, de a vállalkozások számára is meghatározóan fontos, hogy szolgáltatásaikat minél gyorsabban és jobb minőségben tudják az interneten keresztül teljesíteni.

A gyorsabb ügyintézés több ügyfelet is
csábíthat.
Az ügyfelekkel történő kapcsolattartásban
a telefon mellett egyre nagyobb szerep jut az
elektronikus levelezésnek. Az e-mailek segítségével vevőink mellett mi is könnyebben tudjuk munkáinkat nyomon követni az
árajánlatadástól a teljesítésig. Ezért kulcsfontosságú, hogy a világháló mindig elérhető
legyen. A magas rendelkezésre állási idő eléréséhez pedig nélkülözhetetlen, hogy korszerű, optikai hálózaton keresztül csatlakozhassunk az internetre. Mindemellett ma már
az ügyfélszerzéséhez is elengedhetetlen a weben történő jelenlét.
Milyen más előnyökkel járna a hálózatfejlesztés az önök vállalkozása szempontjából?
A Telekom hálózatfejlesztésének köszönhető jelentős sebességnövekedés a mindennapos ügyintézésen túl számos más előnnyel
is jár számunkra. Amellett, hogy a gyorsnyomtatás területén megjelenő új lehetőségekről tájékozódhatunk, tudásunk napraké-

szen tartását is jelentősen megkönnyíti. Ezért
nagyon örülünk neki, hogy a Copy Károly
gyorsnyomdánál, a Keleti Károly utcában
is hamarosan elérhető lesz a Telekom új
hálózata.
PZS
PR-cikk

A Keleti Károly utcában található Copy Károly
gyorsnyomda a megrendelések nagyobb
részét online, a honlapján keresztül kapja
meg. Vajda György, a Copy Károly üzletvezetője
ezért is örül minden olyan fejlesztésnek, ami
korszerű letöltést és jó minőségű internethálózatot céloz meg.
– Vállalkozásunk számára kiemelt jelentőségű, hogy minél gyorsabb és kényelmesebb
ügyintézést tegyünk lehetővé ügyfeleink számára. Ezen törekvésünk egyik fontos pillére
a www.copykaroly.hu honlapon megtalálható,
online rendelési felületünk, melyen a nap 24
órájában, kényelmesen lehet megrendeléseket küldeni számunkra. A rendszer működéséhez létfontosságú, hogy a lehető leggyorsabb internettel rendelkezzünk. Egy sok fotót
tartalmazó, terjedelmes kiadvány vagy például több nagyobb plakát le- és feltöltésénél a
gigabites internettel rengeteg időt takaríthatunk meg. Felgyorsult mindennapjainkban,
amikor „tegnapra” kell elkészülni a nyomtatásokkal, ez a megtakarított idő rendkívül értékesé válik mindnyájunk számára.

+
máriamedical
06 20 396 8855
Hétfő – Péntek

8:00 – 20:00

www.mariamedical.hu

1028 Hidegkúti út 82/b

Budapest II. kerületében megnyílt magánorvosi rendelőnkben magasan képzett, betegcentrikus szakembergárdával várjuk gyógyulni vágyó és betegséget megelőzni kívánó leendő
pácienseinket.
Ötszáz négyzetméteren nyolc rendelőhelyiségben és egy endoszkópos blokkal, fektetővel, a legújabb technológiával bíró diagnosztikai eszközökkel, megfizethető
árakkal szeretnénk magas színvonalú szolgáltatást nyújtani Önnek és hozzátartozóinak.

Új! Oled televízió,

ajándék, 315.000.-Ft
értékű 4K kamerával!

1024 Budapest, Margit krt 5/b
Tel.: 316-2606

Rendelőnk profiljába tartozik
• a belgyógyászati
• a pszichiátriai
• a diabetológiai
• a bőrgyógyászati
• a tüdőgyógyászati
(2017 januárjától)
• a fül-orr-gégészeti
• az endokrinológiai
• a neurológiai
• a kardiológiai

• a gasztroenterológiai
• az urológiai
• a sebészeti
• a nőgyógyászati
(2016 decemberétől)

betegségek kivizsgálása és kezelése. Emellett teljes labor-, ultrahang- és endoszkópos diagnosztikai háttér (éber és altatásos bronchoszkópia, gasztroszkópia, kolonoszkópia, cysztoszkópia), valamint foglalkozás-egészségügyi és dietetikai tanácsadás áll rendelkezésükre.

A modern orvoslás mellett lehetőség van a hagyományos kínai gyógyítás (akupunktúra)
igénybevételére is.
A gyógyítás mellett fontos számunkra az Ön egészségének megőrzése is. Ezért hangsúlyozzuk a rendszeresen elvégzett szűrővizsgálatok jelentőségét, hiszen az időben felfedezett
betegségek, rendellenességek a legtöbb esetben gyógyíthatóak.

Margit híd Budai hídfő

www.nagyonjo.eu

Célunk, hogy hosszú távú partnerei legyünk Önnek az egészségmegőrzésben és gyógyításban.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

OKTATÁS

Kétszobás lakást vennék a Mechwart-liget környékén. Magánszemély. Tel.: 06
20 590-3211

A Hűvösvölgyben tulajdonostól eladó 167
m²-es kétlakásos családi ház 534 m²-es telken 75 millióért. Tel.: 06 20 442-5494

AZ I., VÁM UTCÁBAN I. EMELETI, 89
m²-ES, 2 + 1 SZOBÁS, ERKÉLYES, TELJESANGOL NYELVOKTATÁS, korrepetálás, KÖRŰEN FELÚJÍTOTT POLGÁRI LAKÁS
nyelvvizsgára felkészítés beszédcent- ELADÓ. TEL.: 06 30 930-6285
A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai rikus módszerrel. Házhozmenetellel. 1
Ökumenikus Óvodája felvételre keres 2017. óra 3000 Ft. 2 óra 5000 Ft. Dr. Kemenesi A LÁNCHÍDNÁL, VÁRRA NÉZŐ 85 m²-ES
EMELETI LAKÁS PATINÁS HÁZBAN 63
augusztus hótól ÓVODAPEDAGÓGUST, Zsuzsanna. Tel.: 06 30 184-9164
800 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.:
DAJKÁT, KONYHAI DOLGOZÓT. Jelentkezni önéletrajzzal személyesen, vagy az DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több 06 70 523-1969
éves külföldi tapasztalattal NÉMET-,
okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.
ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, érett- A II., Csejtei úti lakóparkban földszinA II. kerületi Községház Utcai Óvoda ségire, nyelvvizsgára felkészítést és ti, háromszobás, kertkapcsolatos lakás
óvodapedagógust keres. Érdeklődni az társalgást vállal felnőtteknek és ta- garázzsal eladó. Irányár: 73 M Ft. Tel.:
intézmény vezetőjénél lehet telefonon: nulóknak minden szinten. Tel.: 06 30 06 20 932-5005
376-5476 Budai ötvenes hölgy (tanító/ 373-8069
SZEMLŐHEGYEN 100 m²-ES 3,5 SZOnémet nyelvtanár) gyermekfelügyeletet
BÁS VILLALAKÁS FELÚJÍTOTT VILLÁBAN,
Matematika-,
fizikatanítás
általános
és
vállal, tanulásban segítséggel. Tel.: 06
FÖLDSZINTEN 75 000 000 Ft. www.buközépiskolásoknak
szaktanártól,
referen20 353-9392
daihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
ciákkal. Tel.: 06 30 461-8821
A Szent Lujza Szeretetotthon szociális gonTULAJDONOSTÓL ELADÓ 75 m²-ES, TELdozó, ápoló munkatársat keres. Érdeklődni KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT FÖLDSZINTI LAa 466-5611-es telefonszámon és a szentluj- ségire, felvételire való felkészítés gyaKÁS A VÁROSMAJORNÁL. TEL.: 06 30
korlott
középiskolai
tanárnál.
Tel.:
06
30
za@t-online e-mail címen lehet.
842-2201
264-5648
A Szent Lujza Szeretetotthon mosodai munA II., Trombitás úton 85 m²-es, 2,5 szokatársat és takarítónőt keres. Érdeklődni a TAROT és REIKI tanfolyamok JUNGI és
bás, erkélyes lakás eladó. Ára: 57 M Ft.
466-5611-es telefonszámon és jelentkezni KAZANLÁR tarot, Reiki I-II-III. a Margit
Tel.: 06 30 960-8862
körútnál.
Tel.:
06
20
419-4678
fényképes önéltrajzzal a szentlujza@t-online e-mail címen lehet. Tel.: 06 30 625-2383
A II., Endrődi Sándor utcában 117 m²-es
INGATLAN
lakás 70 m²-es gyönyörű körpanorámás
A Battai útnál garázs kiadó. Tel.: 06 20 terasszal eladó. Irányár: 128 M Ft. Tel.:
PARKOLÁSI ELLENŐR
06 30 960-8862
978-2224

ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek
15%-os beépíthetőséggel, jó infrastruktúrával, panorámával tulajdonostól eladó. Tel.: 06 30 257-0257

A II. kerületi Egyesített bölcsődék azonnali
felvételre keres konyhai kisegítőt és szakképzett kisgyermeknevelőket. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a lorincz.eva@invitel.
hu e-mail címen lehet. Tel.: 06 20 415-4945

munkakörbe keres munkatársat a
II. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Városrendészeti
és Környezetvédelmi Iroda
Parkolási Csoportja. Jelentkezni a
zsigmond.janos@masodikkerulet.hu
e-mail-címen lehet,
fényképes önéletrajzzal.
További információk a
(06 20) 489-4798-as
telefonszámon.

...Hogy ne bukjon meg! MAT-FIZ-KÉM
tanítás minden szinten Önnél! Tel.: 06
70 222-2257

Solymáron eladó 625 m²es, 18 m széles
csatornázott ÉPÍTÉSI TELEK. Ár: 13 M Ft.
Tel.: 274-2785
A III., Flórián tér közelében téglaépítésű társasházban I. emeleti, 45 m²-es,
másfél szobás, jó állapotú parkra néző
lakás tárolóval 22,9 M Ft. Tel.: 06 20
967-5691
Balatonszemesen 1411 m²-es saroktelek,
2,5 szobás nyaraló eladó. Tel.: 06 20 9165913, 06 20 364-3332
KŐSZEGEN SZUPERPANORÁMÁS, 3200
m²-ES CENTRUMKÖZELI ÉPÍTÉSI TELEK
ELADÓ. Tel.: 06 70 210-0553
AZ OSZTRÁK-OLASZ HATÁRNÁL 65
m²-ES GYÖNYÖRŰ PANORÁMÁS LAKÁS
ELADÓ, KIADÓ, ESETLEG CSERÉLHETŐ.
Tel.: 06 30 646-7574

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT:
GYORSAN HOZZUK A VEVŐT, JUTALÉK
3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS
ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉDiplomaták és külföldi üzletemberek A II., Pázsit utcában I. emeleti, 116 m²-es SE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ?
részére keresek lakást, házat, iker- villalakás gépkocsibeállóval eladó. HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! web:
házat hosszú távú bérlésre. Tel.: 06 Irányár: 89 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
laurus.ingatlan.com TEL.: 06 20 96030 924-7165
A BIMBÓ ÚT ELEJÉN HÁROMSZOBÁS, 57 0600
Felújítandó lakást, házat keresek meg- m² EMELETI, LIFTES, KERTRE NÉZŐ LA- ELADÓ ÉS BÉRBEADÓ LAKÁSOK KÖZvételre (Budapesten és környékén). Vis- KÁS 33 800 000 Ft. www.budaihegyek.
VETÍTÉSE (válási, vagyonmegosztási,
hu Tel.: 06 70 523-1969
nyei István. Tel.: 06 20 980-7570
hagyatéki ügyek is). Jutalék 2,5–3,5%,
Családunk eladó családi házat, ikerházat A II., Labanc úton III. emeleti 106 m²-es bérbeadási 1 havi díj. Budai New York,
keres Törökvészen, illetve környékén. Tel.: lakás garázzsal eladó. Irányár: 68 M Ft. www.pesti-budai.hu Tel.: 06 30 727Tel.: 06 20 932-5005
5753
06 30 244-2717

Hirdessen a

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. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a),
készpénzfizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában:
ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül
bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.
Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 316-3410-es számon, illetve a hirdetes@
budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2
170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft,
1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli.
Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Következő megjelenés: 2017. május 22-én.
Lapzárta: keretes – május 10., apró – május 12.
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HIRDETÉS

Bővülő ügyfélkörünknek keresünk családi Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűés ikerházat, lakásokat a II., XII. kerület- tés-szerelés, ázások, csőtörések megszünben. BUDA-HOME, tel.: 06 20 946-8383, tetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089
06 20 414-9344.
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A villany-, fűtésszerelés és teljes körű márBUDAI CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LA- kafüggetlen gázkészülék-javítás. AnyagKÁSOK SPECIALISTÁJA. EGY BARÁT- beszerzéssel, garanciával 0--24 óráig. Tel.:
SÁGOS IRODA 27 éve a VEVŐKÉRT és 292-1990, 06 20 334-3438
ELADÓKÉRT! SZERETETTEL VÁRJUK
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉMEGKERESÉSÉT: www.piramisingatlan.
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítáhu TEL.: 33-55-965
sa. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.:
A BUDAHOUSE KERES IGÉNYES ÜGYFELEI- 06 30 447-3603
NEK ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KORVÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZREKT ÜGYINTÉZÉSSEL. Tel.: 06 30 494-3964
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétarFELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SE- tályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel.
GÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? Tel.: 06 30 655-8074
TÍZÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉVÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások
TER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
megszüntetése. Balázs János épület523-1969
gépész technikus. Tel./fax: 362-4050,
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FOLYA- 06 20 917-0697
MATOSAN KERESÜNK ÚJ, VAGY NÍVÓSAN KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍFELÚJÍTOTT INGATLANOKAT HOSSZÚ TÁVÚ MA-, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEBÉRLÉSRE. ÁFA NINCS. CRESPOL KFT. www. ZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK,
crespol.hu Tel.: 06 30 921-8438
EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ

EGÉSZSÉGÜGY

Személyi segítőként ápolást, gondozást, hétköznap délelőtti megbízást
vállalok. Tel.: 06 20 323-8308

KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20
923-3109, 06 70 258-0000
Tisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtésszerelés, duguláselhárítás garanciával, elérhető
áron. Rózsa Sándor. Tel.: 06 20 433-1628

Dr. Vág János fogszakorvos a VII., DamGÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Előzetes
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZEidőpont-egyeztetést a 06 20 341-5980-as
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL.
telefonszámon kérek. Tel.: 321-6819
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 397-2458,
Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi 06 30 933-3620
Erzsébet fasor 51. alatt csütörtökönként
Villanyszerelés, karbantartás, javítás Buda14--18 óráig. Idegbecsípődések, ízületi liget, Hidegkút és Máriaremete területén.
blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetű Tel.: 06 30 933-6525
szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Bejelentkezés alapján. Dr. Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: 06 teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
30 945-8477
mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ által minősített
és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs. VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás,
Szakrendelőkben, a Fény u. 10. alatti fod- kapcsolók, lámpák cseréje garanciárászatban vagy az Ön otthonában. Csipak val. Boda Zsolt villanyszerelő mester.
Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057 Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363
Egyéni lúdtalpbetét-talpmasszázs központ. Kezeléseink: állapotfelmérés,
talp-, testmasszázs, fülgyertyázás, mágneses biorezonancia-kezelés, fájdalom,
stressz, szorongás és álmatlanság kezelése, nyirokmasszázs- és visszérterápia,
allergiabemérés és kezelés. Vivien talpai orvos-természetgyógyász rendelő.
II., Fillér u. 10/A. Facebook: vivientalpai
gyógycentruma. Keresse akcióinkat!
www.vivientalpai.hu Tel.: 316-2596
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN.
HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06 30 206-4801

LAKÁS-SZERVIZ
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.
Tel.: 249-2664, 06 20 944-9015
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4
Pillér Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS, BÁDOGOS, TETŐFEDŐ. Javítástól az
új tetőig! www.tetoking.hu Kőműves munkát és szerkezetépítést is vállalunk. Tel.: 06
30 924-2690
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS,
-CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES,
LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505,
06 30 251-3800

Szobafestést-mázolást, teljes lakásfelújítást
takarítással együtt vállalok. Minőség kedvező áron. Hívjon bizalommal. Tel.: 06 30
540-6132
Festést, mázolást, vakolást, laminált parketta lerakását, szennyvízcsatorna kiépítését
vállalom. Tel.: 06 20 979-0521
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
Egyedi méret – egyedi ár! Legjobb
ár-minőség arány a magyar garázskapu-piacon. Billenőkapuk már 65 970 Ft
+ áfától. Szekcionált már 97 750 Ft +
áfától. Keressen bennünket bizalommal! brinmetal.eniko@gmail.com Tel.:
06 30 306-9558

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

REDŐNY
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06
20 341-0043
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

TÁRSASHÁZAK
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK.
METZ MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395

Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, ablakok, szekrények illesztését,
zárcseréit, pántok, zsanérok cseréjét, TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE,
küszöbök készítését, szigetelését. Tel.: KEZELÉS, KÖNYVELÉS, PÁLYÁZATOK,
TELJES MŰSZAKI HÁTTÉR. TEL.: 06 30
251-9483, 06 20 381-6703
489-0939
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatos LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ
munkák, kerítések. frimari53@gmail. TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. CSAPATUNK
com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA
100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK!
978-7429
TEL.: 06 30 455-1522
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve vállalom kedvező ára- SZOLGÁLTATÁS
kon ablakok, ajtók javítását, illeszKöltöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
tését, zárak cseréjét, festését, üvecsomagolás, bútorszerelés. Ingyenes
gezését, szigetelését garanciával. A
felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS.
06 20 972-0347, 06 30 589-7542
Tel.: 06 70 550-0269
Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pinKárpitos vállalja modern, stílbútorok áthúce-padlás lomtalanítása, ürítése. Hagyatékzását, javítását bőrrel, szövettel. Asztalos
felszámolás értékbeszámítással is! Magyar
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
Imre. Tel.: 06 30 398-1597
György. www.riederkarpitos.hu Tel.: 2568285, 06 20 433-6289
KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHEDUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 9500
TŐ ÁRON. www.herkulestrans.hu TEL.:
Ft-tól, WC: 12 000 Ft-tól, kamerás cső385-1802, 06 30 999-8619
vizsgálat 14 000 Ft-tól. Tel.: 06 70 2509132
Magánházaknál éves, rendszeres nagytakarítást, ablaktisztítást vállalunk. Ha
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burfáradt vagy elfoglalt, hívjon bizalommal.
kolás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-,
Tel.: 06 70 284-3387
gáz-, villanyszerelés, laminált parketta lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 Takarítást vállalunk! Akár saját tisztítósze516-1612
rekkel, porszívóval. Festés, költözés után
lakások, házak, irodák. Tel.: 06 20 433-1628
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK,
VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, Pedikűrös házhoz megy. Tel.: 06 20
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, 323-8308
TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLBízza szakemberre, ne bízza a véletlenMENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247
re, szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.: 06 30 913-8245
HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hűtőgépek javítása 39 éve,
kiszállási díj nélkül! Várhidi. Tel.: 2500921, 06 20 972-5032

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ
VÍZ-GÁZ-VILLANY
GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ,
PÖTYI (06 20 251-7171) a Pasaréti út
20 937-8110
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek
53. (Gábor Áron utca sarok) alatti fodazonnal. Több évtizedes gyakorlattal,
rászatban szeretettel várja régi és új
ELEKTRONIKA
falbontás nélkül. Tel.: 227-7210, 06 30 Festés 1200 Ft-tól, tapétázás 1500 Ft-tól,
vendégeit.
940-0748
külső hőszigetelés 3000 Ft-tól. Minőség, ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁgarancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06 LIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 KERT
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI 70 250-9132
5368, 06 20 537-6281
GYORSSZOLGÁLAT. Korszerű gépi tiszKERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, mettítás nagy tapasztalattal, bontás nélkül Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák, Lapos TV-k, színes TV-k javítása minden- szést, permetezést, fakivágást, szállítást
azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, 06 kőműves javítások. Gipszkartonozás. Ko- nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970vács Gergely. Tel.: 06 30 568-6255
FERENC.
7506
30 921-0948

2017/8 – május 6.
Kertépítés, kertfenntartás, növényvédelem, automata öntözés. Ültetés,
füvesítés, nyírás, metszés, gallyazás és
más kerti munkák szakszerűen, igényesen. Tel.: 06 30 578-4394

HIRDETÉS
ANTIK TÁRGYAK KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁSA, FESTMÉNY, PORCELÁN, BÚTOR STB. DÍJTALAN KISZÁLLÁS. janospolo@freemail.hu Tel.: 06 30 665-1670

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROKertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, LOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖszállítás. Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 30 445-9437 KET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, ANTIK
ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYATÉKOT ELSŐ
Fakivágás, irtás szállítással, térköveVEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A KIzés, fűnyírás, kertépítés, nyesedékek
SZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.com
elszállítása, kullancsirtás. Tel.: 06 30
Tel.: 06 20 280-0151
852-3349
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, paMŰGYŰJTÉS
pírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árveKELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS résre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva:
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ- H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATA KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938 TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJA VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉ- TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT,
GET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT,
ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.vis- BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT,
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT.
nyei.hu Tel.: 06 20 980-7570
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVPAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, HATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20
1945 ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KI- 494-5344
TÜNTETÉS KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 VÉTEL-ELADÁS
70 609-9985
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásá- DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT,
rol festményeket, régi pénzeket, kitünte- KERÁMIÁT, FESTMÉNYT, BÚTORT, ÓRÁtéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bú- KAT, BOROSTYÁNT, NUMIZMATIKÁT,
torokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. SZŐNYEGET, TELJES HAGYATÉKOT, MŰII., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, info@ SZAKI CIKKET, FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET,
tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316- OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA.
TEL.: 466-8321, 06 30 973-4949
6461, 06 20 391-5543

M a k s a M é ta
Házigazda:

Maksa Zoltán
Vendég:

Polgár
Péter

HOLTSÚLY

HOLLAND BECÉZETT
FÉRFINÉV
VÁROS

TURKU
SVÉD
NEVE
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Megvételre keresek kis és nagy
HANGLEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Telefonszám: 06 20 363-2050.
Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat, képeslapot, papírrégiséget vásárol azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. www.ahely.hu Tel.: 7872853, 06 31 789-9350, 06 30 692-4138

TÁRSKERESÉS
Intelligens urat keres 70-es hölgy kulturális programokhoz. „Tavaszi szonáta”
jeligére. Tel.: 355-6813, reggel.

EGYÉB

Eltartási szerződést kötnék tisztelettel,
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT,
szeretettel, jószándékú, őszinte, becsüleÚJABBAT) ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL.
100 KÖNYVTŐL DÍJTALAN KISZÁLLÁS- tes, családtalan, szavahihető idős férfival.
Megbízható, elvált asszony. Gondoznám,
SAL. Tel.: 06 20 425-6437
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁ- ápolnám. Tisztelettel: Pirike. Tel.: 06 30
SÁROLUNK. INGYENES KISZÁLLÁS, 420-2238
AZONNALI FIZETÉS. TEL.: 06 20 387KÖZÉPKORÚ EGYEDÜLÁLLÓ NŐ ÉLET4140
JÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERKönyvek, könyvtárak, CD-k, DVD-k,
hanglemezek, valamint papírrégiségek ZŐDÉST KÖTNE IDŐS HÖLGGYEL
(plakátok, képeslapok, térképek) kész- VAGY ÚRRAL EGYARÁNT. TEL.: 06 20
pénzes felvásárlása. Tel.: 266-3277, 06 505-6495
20 922-0001
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé- SAMSUNG BLUETOOTH KEYBOARD
nyem kiegészítésére magas áron vásáro- (ANDROID v3.1-től), gyári új ICW-10 inlok. Tel.: 325-6753
dukciós főzőlap (1800 W) és SAMSONITE
DINASZTIÁNK HARMADIK GENERÁ- laptop-táska (nagyméretű) eladók. Tel.:
CIÓJA VAGYOK! BRILIÁNS, ARANY, 06 30 658-8804
EZÜST, BOROSTYÁN HAGYATÉK FELVÁSÁRLÁSA EXTRA ÁRON! HISZEM, TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Nyáron,
HOGY A TISZTESSÉGES MAGATAR- ősszel is kötöttben! Egyedi, méretre
TÁSNAK VAN JÖVŐJE! BP. XI., FEHÉRkészült kézi kötött, horgolt ruhadaraVÁRI ÚTI CSARNOK, FÖLDSZINT, VIRÁGSOR (PORCELÁN, EZÜST ÜZLET). bok rendelésre, nagy fonalválasztékkal. www.kotode.hu Tel.: 356-6009
TEL.: 06 20 200-6084
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A rejtvény fő soraiban Szabó Lőrinc szavait rejtettük el.
A 2017/6. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az öregség
koronája a tekintély”. A helyes megfejtést beküldők közül három
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a
Maksaméta című előadásra, amely május 10-én 19.00 órakor
lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Andrónyi Gáborné, Hermann Zoltánné és Varga Lajosné. Gratulálunk! A nyereményeket személyesen vehetik át a művelődési központban.
A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 325-1414 telefonszámon
kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a „Budai
Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. május 20-ig.
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Sokszorosítási és kötészeti
szolgáltatások
jó minőségben, kedvező áron
a KSH Könyvtárban!

FRISS • HÁZI • TERMÉKEK
Minden szombaton 7:00–13:00-ig

Piacnyitás:
május 20!

-2+=)2)7
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@

1029 Budapest, Hidegkúti út 1.
www.huvosvolgyhaz.hu
huviszolgaltatohaz
info@huvosvolgyhaz.hu

A Pilisi Parkerdő Zrt. nyílt,
egyfordulós pályázatot hirdet

A Pilisi Parkerdő Zrt. nyílt, egy fordulós pályázatot hirdet az alábbi négy-, valamint
kétlakásos lakott ingatlanok együttes értékesítésére:
Budapest II. kerület, Páfrány u. 15/A. 11673/2 hrsz. 1763 m2 kivett lakóház, udvar
és egyéb épület.
Budapest II. kerület, Páfrány u. 15/B. 11673/3 hrsz. 2255 m2 kivett lakóház, udvar.
Az ingatlanok együttes irányára: 100.000.000 Ft+ÁFA (azaz egyszázmillió forint
+ ÁFA). A minimum ár alatti ajánlat érvénytelen! Az ingatlanokat bérleti jogok terhelik!
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 31. (szerda) 12:00
A pályázat benyújtásának helye: Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
A pályázati letét összege az ingatlanok együttes irányárának 10 %-a, azaz 10.000.000,-Ft
+ ÁFA. Az ingatlanok megtekintését Reinitz Gábor főmérnökkel (tel: 26/598-042,
20/9846-011) kell egyeztetni. A pályázat részletes feltételeiről információt ad:
Bigingatlan_2017-03-09_megrendelo28_II_47x65
14/03/2017 11:42 Page 1
a Zrt. központjában: Reinitz Gábor tel: 26/598-042, 20/9846-011.

BUDAI

Ingatlangazdálkodási Kft.
1016 Bp., Mészáros u. 58/b
Ü Társasházak kezelése (min. 5 albetét)
felelősségbiztosítással
Ü Generálkivitelezői építőipari háttér
Ü Teljes körű pénzügyi és műszaki
ügyintézés
Ü 24 órás ügyelet biztosítása igény szerint
Ü honlapunkon keresztül elérhető online
Tulajdonosi ügyfélkapu

Szívesen állunk
rendelkezésükre!

További információ:

www.bigingatlan.hu
06-30-815-1103 és
06-30-815-1499

Születésnapi csomag összeállítása
korabeli újságokból
Könyvjavítás és -restaurálás
Szakdolgozatkötés
Díszmappakészítés
Fóliázás, laminálás
Digitális aranyozás, ezüstözés
Spirálkötés, hőkötés
Kiadványszerkesztés
Színes fénymásolás és nyomtatás
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.
Telefon: + 36 1 345-6109
E-mail: laszlo.domonkos@ksh.hu
Honlap: http://konyvtar.ksh.hu

A Közkincs Egyesület kiemelten

közhasznú könyvterjesztésre vásárol
könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat,
illetve örömmel fogad

könyvadományokat.
Lakáson és az alábbi könyves szekereinknél
is átveszünk könyveket:
II. Máriaremetei út, Bánffy György Emlékpark
X. Kőrösi Csoma Sándor sétány, Főposta mellett
XII. Csörsz u. 18., MOM Kulturális Központ bejárata mellett

Telefonszám: + 36 70/606-8107

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu
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Miért érdemes elmenni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes tavaszi
hallásvizsgálat kampányának apropóján lapunk
összeválogatta azokat a legfontosabb szempontokat,
melyek miatt hasznos a hallásvizsgálatra elmenni.
A HAllásproblémák
mindAnnyiunkAt érintenek
A megnövekedett környezeti zajok,
a hangos zenehallgatás, a zajos
munkahelyeken a hallásvédelem hiánya mellett a hallószervek természetes úton történő elöregedése
sem kímél bennünket. Ezek miatt
előbb-utóbb valamilyen mértékben
mindannyian érintettek leszünk,
vagy már érintettek is vagyunk. A
kérdés inkább az, hogy kinél mikor
jön el az a pillanat, amikor bejelentkezik egy hallásvizsgálatra.
A HAllásvizsgálAt ingyenes
Az Amplifonnál amellett, hogy teljesen ingyenes, a vizsgálatot végző
hallásközpontok sem számolnak el
pontokat a Társadalombiztosítási
Pénztár felé.
A HAllásvizsgálAt
fájdAlommentes
Az anamnézis felvétele után a hallójárat ellenőrzése, majd maga a hal-

lásvizsgálat következik, melynek
célja, hogy audiológus segítségével
megtalálják azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet Ön még éppen
meghall. A következő lépésekben
pedig jelezni kell, mennyire hallja
meg a beszédet, és mennyire sikerül megértenie azt. Ez a vizsgálat
tehát teljes körű, és csupán 25-30
percet vesz igénybe.
A HAllásvizsgálAtrA nem
kell várni
A modern előjegyzési rendszernek
köszönhetően minden hallásvizsgálat előre megbeszélt időpontban
történik. Önnek csupán fel kell
hívnia az Amplifon Hallásközpontot a cikk melletti hirdetésben szereplő telefonszámok
egyikén, és egyeztetni egy megfelelő időpontot. A más egészségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó várakozás kiküszöbölhető.

megbízhat
bennünk

vizsgálAt
gondozás
szAkértelem

ingyenes HAllásvizsgálAt
és próbAHordás
Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt
májusban is! Látogasson el hozzánk!
kérjen időpontot most!
budagyöngye bevásárlóközpont tel.: 06 1 221 55 66
margit krt. 31-33. tel.: 06 1 336 02 98

amplifon.hu

Kedves Budai Lakosok!
Dr. Baráth Gábor fogszakorvos
vagyok, fogászati implantátumok
beültetésével foglalkozom.
A Déli pályaudvarnál található
rendelőmben, az Imperial Dental
Fogászaton fogadom
pácienseimet.

AZONNALI FIX FOGAK
OKRA!
TITÁN IMPLANTÁTUM
Elérhetőségek
Mobil: 06 30 924 4087
Telefon: 06 1 225 0055
E-mail: info@imperialdental.hu
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B.
www.imperialdental.hu
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giai háttérrel.

esztezioló
Altatás szakképzett an

és, kezelési terv
Ingyenes állapotfelmér
és árajánlat készítés!
2015. 09. 29. 10:08
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