
Eddig közel háromezer szépkorú végezte el 
az önkormányzat internetes tanfolyamát

Díjátadó gálaünnepséggel zárult a II. Ke-
rületi Önkormányzat közkedvelt, idősebb 
korosztálynak szóló, Internet kortalanul 
nevű informatikai tanfolyama, amit 2012 
óta eddig mintegy háromezren végeztek el. 
A  Marczibányi Téri Művelődési Központban 
május 11-én megtartott műsor keretében a 
négy kisorsolt szerencsés egy-egy laptopot 
és pen drive-ot vehetett át Láng Zsolt polgár-

mestertől és Varga Mihály nemzetgazdasági 
minisztertől, II. és III. kerületi országgyűlési 
képviselőtől. A  telt házas programon Miller 
Zoltán és Vágó Bernadett előadóművész mu-
sical- és operettrészletekkel kedveskedett a 
közönségnek. A  II. kerületi internetes tan-
folyam iránti érdeklődés töretlen, a követ-
kező kurzusok szeptember végén indulnak, 
jelentkezni már augusztusban lehet. 

Pesthidegkúton is zajlik informatikai okta-
tás a Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében 
az idősebb korosztály számára, ott félévenként 
mintegy hetven érdeklődő tanulhat. Az önkor-
mányzat a szépkorú lakók visszajelzései alap-
ján elindította az Okosan az okoseszközökről 
klubot is, ami szintén komoly segítséget nyújt-
hat a modern telefonok használóinak.

(Folytatás a 3. oldalon)
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HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

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

Központi telefon: 346-5400  
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

Adócsoport 1027 Frankel Leó út 7-9. 
Tel.: 346-5400

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, 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 ügy-
félfogadás. 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 enge-
dély kiadása

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

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

Szociális és 
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

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

Pest hi deg kúti 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: 8.00-
16.30, 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, szer-
da: 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: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30

Az irodavezetők és az önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben fogadnak.

HIDEgKúTI rEnDéSzETI KözPonT

Városrendészet

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet) 
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, 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.

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

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

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.

Gyámhivatal és Hatósági Osztály 
1024 Margit körút 47-49.,

Általános információ és tájékoztatás: 
896-2457, 346-5750,
fax: 346-5751

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

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-egyez-
tetés nyitvatartási napokon a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelent-
kezéseket 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 párt-
elnök 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: idő-
pont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, 
Facebook: Jobbik Második Kerület). 
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs 
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata 
Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen 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.

Az ingatlan megtekintésének időpontjai: 
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 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 le-
het jelentkezni.

A regisztrációs lap leadásának határideje: 2017. május 30., 16.00 óra. 
A regisztrációs lapot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingat-
lan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1.) lehet leadni.

A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati dokumentáci-
óban foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a verseny-
tárgyaláson való részvételnek.

IngATlAnPályázAT

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KéRDéSEKRE ügyfélfoga-
dási időben a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda 

munkatársai személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mech-
wart 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.

A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet a Budapest Főváros II. Ke-
rületi 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.
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Szeptembertől lehet jelentkezni az új tanfolyamokra, amelyeket a Budai Polgár augusztusi számában fog-
nak meghirdetni. Jelentkezni az újságban megjelenő jelentkezési lap visszaküldésével, vagy az internet@

masodikkerulet.hu e-mail-címen, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található online űrlapon lehet.

(Folytatás az első oldalról.)

A II. Kerületi Önkormányzat 2012 nyarán 
hirdette meg első alkalommal a tanfolyamot, 
már akkor háromszáz fő jelentkezett rá, így 
a 2012/13-as tanévben öt II. kerületi isko-
lában zajlott a kurzus. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a következő évben már kilenc 
iskolában és a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban közel ötszáz szépkorú II. kerületi 
lakót fogadtak, nyáron pedig intenzív képzést 
hirdettek. Az Internet kortalanul nemcsak a 
belső városrészben, hanem Pesthidegkúton, 
a Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében 
is elérhető, félévenként hatvan-hetvenen 
vesznek részt rajta. Kerületünkben 2012 óta 
mintegy háromezren végeztek el kezdő vagy 
haladó internetes tanfolyamot.

– Az érdeklődés töretlen, idén 456-an vé-
gezték el a tanfolyam kezdő, vagy haladó ré-
szét, aminek a Marczibányi Téri Művelődési 
Központon kívül a II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium és a Csik Ferenc Általános Iskola és 
Gimnázium adott helyet – mondta el Láng 
Zsolt polgármester a művelődési központ 
színháztermében rendezett tanévzáró gála-
műsoron.

– A szépkorúak közül sokan érzik úgy, hogy 
a mai világban az újfajta technológia nélkül 
már szinte hátrányos helyzetben vannak, 
ezért szeretnének alapfokon megismerkedni 
az internettel, a levelezőprogramokkal. Ezek 
használatával közelebb kerülhetnek a min-
dennapokhoz, az ügyintézéshez, vagy éppen 
az unokákhoz. Önkormányzatunk a képzé-
seken keresztül segít nekik abban, hogy ne 
kelljen keresgélniük és esetleg máshol, drága 
tanfolyamokon részt venniük, hanem hely-
ben, tapasztalt oktatók útmutatása alapján 
szélesíthessék tudásukat a kezdő vagy a ha-
ladó kurzusokon. A  sikeres megvalósításért 
köszönet jár a lelkes résztvevőknek.

Láng Zsolt polgármester azt is elmondta, 
hogy a program azért is fontos, mert a tan-
folyamokon hasonló korú II. kerületi embe-
rek találkozhatnak egymással, beszélgetnek, 
közösen sajátítanak el új ismereteket. Ennek 
varázsa van, és talán máskor, máshol is ta-
lálkoznak, ami által létrejönnek új közössé-
gek, ismeretségek vagy barátságok, amelyek 
apró, de szerves részét képzik a II. kerület 
életének.

A polgármester jelezte, hogy szeptem-
ber végén folytatódik az Internet kortalanul 
II. tanfolyam, amire augusztusban már le-
het jelentkezni. Megemlítette azt is, hogy 
az idősebb korosztálytól érkezett jelzések 
alapján elindították az Okosan az okoseszkö-
zökről klubot, amelynek keretében a modern 
telefonokkal rendelkező, idősebb lakóknak 
nyújtanak gyakorlati segítséget. A  foglalko-

Gálaműsorral zárult az internetes tanfolyam

zásokon konkrét problémákra kapnak választ 
a jelentkezők. A tanfolyam májusban folyta-
tódik nyolcvan fővel.

Az esemény részt vett Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, II. és III. kerületi 
országgyűlési képviselő is, aki a tanfolyamot 
végzettekhez szólva emlékeztetett arra, hogy 
a II. Kerületi Önkormányzat 2013-ban kiér-
demelte az Idősbarát önkormányzat címet.

– Ez nem véletlen, hiszen pontosan az 
olyan rendezvények, programok miatt járt 
ez az elismerés, mint az Internet kortalanul 
tanfolyamsorozat, amire az önkormányzat 
jelentős összeget fordít. Nem feledhetjük el 
azt sem, hogy több mint ötmillió magyar ál-
lampolgár tagja a legnépszerűbb internetes 
közösségi oldalnak, amit a felnőtt lakosság – 
köztük az önkormányzat és magam is – a kap-
csolattartáshoz használ. Az internet haszná-
latát is oktató tanfolyamok által a kurzusok 
az egymásra találásra is remek lehetőséget 
nyújtanak.

A köszöntőket követően Láng Zsolt és Varga 
Mihály közjegyző előtt sorsolta ki azt a négy 
szerencsés résztvevőt, aki a szelvényhúzáson 
egy-egy hordozható számítógépet és fejen-
ként egy négy gigabájtos pendrive-ot nyert. 

A zenés szórakoztató gálaműsorban nép-
szerű operettek, musicalek részletei és ma-
gyar, illetve világslágerek hangzottak el Miller 
Zoltán énekes színművész és Vágó Bernadett, 
a Budapesti Operettszínház művészének elő-
adásában.

SZEGEDI LAJOS: – Azért 
vettem részt a tanfolyamon, 
mert szeretném, ha nem 
haladna el mellettem a 
társadalom, fontos, hogy 
nyugdíjasként lépést tart-
sak vele. Úgy gondolom, 

hogy a számítástechnika döntheti el a világ sor-
sát. A tanfolyam remek volt, és nagyon kedves az 
előadóm, a nyeremény laptop pedig külön öröm.

GYALOG LÁSZLÓ: – Na-
gyon örülök a gépnek, 
egyelőre fel sem tudom 
fogni, de azért lesz helye. 
Ma már lépni sem lehet a 
számítógép és annak isme-
rete nélkül. Nagyon fontos 

szerepe van a napi kommunikációban, rengeteg 
helyen már e-mailben kérnek adatokat, bead-
ványokat. A tanfolyamon rengeteg újdonságot 
sajátítottam el.

TISZAI PÁL: – A család-
ban már mindenkinek van 
számítógépe, én asztali gé-
pet használtam eddig, de 
most a szerencse folytán lett 
egy saját laptopom. Eddig a 
szövegszerkesztés és a leve-

lezés volt a lényeg, de a tanfolyam új távlatokat 
nyitott előttem, főleg a fényképeket kezelő prog-
ramokkal. Hetvenéves leszek, tehát az én példám 
is azt mutatja, sosem késő elkezdeni.



4. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

A képviselők elfogadták a II. kerületi 
Rendőrkapitányság és a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tavalyi 
évben végzett munkájáról szóló beszámo-
lót. Az ülésen részt vett Bucsek Gábor rend-
őr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitá-
nya (további részletek lent, az 5. és a 24. 
oldalon).

A testület döntött arról, hogy részt vesz a 
helyi önkormányzatokért és az államház-
tartásért felelős miniszterek közös pályá-
zatán, amelyen önkormányzati tulajdonú, 
belterületi közlekedési infrastruktúra-fej-
lesztésre lehet támogatást nyerni. Önkor-
mányzatunk a 2017-es költségvetésben 150 
millió forintos keretet biztosított kerületi 

A képviselő-testület áprilisi  ülésén történtA képviselő-testület április 27-én tartott ülé-
sén meghallgatta a rendőrség és a tűzoltó-
ság éves beszámolóját, és határozott arról, 
hogy az önkormányzat részt vesz közleke-
dést érintő pályázatokon.
 

utak felújítására. Pozitív elbírálású pályá-
zat esetén ez az összeg mintegy 240 millió 
forintra bővülhet.

Kerületünk részt vesz a Nemzetgazdasági 
Minisztérium elektromobilitás elterjedé-
sét ösztönző pályázatán is. A  kiírás szerint 

Az évértékelőn Seres Ernő rendőr alezredes, 
II. kerületi rendőrkapitány elmondta, hogy a 
tavalyi év kifejezetten eredményes lett, ami-
vel a kerületi kapitányság fővárosi összeha-
sonlításban is a legtöbb területen a legjobbak 
között van. A  regisztrált bűncselekmények 
száma 16 százalékkal csökkent úgy, hogy ke-
rületünk rendőrkapitánysága látja el az egész 
fővárosban a zseblopási ügyek felderítését is.

– Csökkenteni tudtuk a kiemelten kezelt 
bűncselekmények számát 15 százalékkal, a 
nyomozáseredményességi arányt pedig 10 
százalékkal növelni – mondta el Seres Ernő. 

Tovább javultak a rendőrkapitányság mutatói
A II. kerületi Rendőrkapitányság a képviselő-testület előtt tartott beszámolót tavalyi ered-
ményeiről április 27-én. A mutatók majdnem minden szinten javultak, de a gépkocsifeltöré-
sek és a személyi sérüléses balesetek számát még csökkenteni kell.

– Jelentősen, 27 százalékkal csökkent például 
a gépkocsilopások, 30 százalékkal a lakásbe-
törések száma, a rablások esetében pedig két-
harmados a javulás 2015-höz képest.

A rendőrkapitány megjegyezte, hogy az elő-
irányzott kiérkezési időt egész évben tartani 
tudták.

– Mindig lehet még jobb munkát végezni. 
Feltétlenül vissza kell szorítanunk a gépjár-
művel és a kábítószerrel kapcsolatos bűncse-
lekményeket, és célunk a betöréses lopások 
és a személyi sérüléssel járó közlekedési bal-
esetek csökkentése is. Megnöveltük a közúti 

ellenőrzések számát, ami a korábbinál 140 
százalékkal több ittas vezető kiszűrését is 
eredményezte.

A rendőrkapitány felhívta a figyelmet arra, 
hogy az elfogások száma 11 százalékkal, az elő-
állításoké 16 százalékkal nőtt, de fontos, hogy 
35 százalékkal kevesebb lett a szabálysértési 
feljelentések száma, mert a rendőrök nem a 
büntetést, hanem a figyelmeztetést részesítik 
előnyben. A lakossággal való kapcsolattartás 
fontos része a munkának, ami nagyrészt a 
körzeti megbízottakon keresztül zajlik, de a 
Budai Polgár újság közvetítésével is eljut az 
emberekhez a rendőrség üzenete. Továbbra 
is nagy hangsúlyt fektetnek a bűnmegelőzési 
tevékenységre az óvodákban, az iskolákban, 
valamint az időseket ellátó intézményekben.

Az eredmények javulását – amit a jövőben 
már komoly kihívás lesz megtartani – a kerü-
leti rendőri állomány rátermettsége mellett az 
együttműködésnek is tulajdonítja Seres Ernő.

– Már hosszú évek óta eredményes a munka-
kapcsolatunk más fővárosi rendőrkapitánysá-
gokkal, valamint a II–III. kerületi ügyészséggel, 
ami segíti az ügyek sikeres és gyors lezárását. 
Kiemelten jó a kapcsolat a helyi polgárőr-egye-
sületekkel és a társszervezetekkel. Külön köszö-
net jár a II. Kerületi Önkormányzatnak is, mert 
támogatása a rendőrséget illetően töretlen és 
nélkülözhetetlen, legyen szó akár eszközökről, 
akár pénzben ki nem fejezhető segítségről.

A rendőrkapitány elmondta, hogy az idei 
évre is megkötötte a mintegy 31 millió fo-
rintos támogatási megállapodást az önkor-
mányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság a helyi közterületek megerősített rendőri 
ellenőrzését szolgáló túlszolgálat finanszí-
rozására. A járőrszolgálat sokat javít a belső 
városrész közbiztonságán.
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A képviselő-testület áprilisi  ülésén történt NAPIREND ELőTT
A Szépvölgyi és a Bécsi út kereszteződésé-
ben az óbudai közterület-felügyelet által 
kihelyezett kamerával kapcsolatban Őrsi 
Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció 
vezetője elmondta, hogy a forgalmas he-
lyen jó lenne egy jobban látható figyelem-
felhívó táblát kihelyeznie az illetékeseknek, 
hogy az arra közlekedők jobban ismerjék, 
milyen szabályoknak kell megfelelniük.

– A zöldfelület megóvásáról szóló rende-
letünk a Bimbó út felső, keskenyebb részén 
élők számára gyakorlatilag lehetetlenné 
tette a parkolást – jelezte a képviselő. – 
Olyan megoldást kellene találni, hogy a 
zöldfelület se sérüljön és a helyi lakók is 
tudjanak parkolni. 

Pesthidegkúti lakosok kérését tolmácsolta 
Őrsi Gergely, amikor elmondta, hogy a Temp-
lom közből a Templom utca irányába halad-
va, az út jobb oldalára, a saroktól visszafelé 
mintegy 20 méteres távolságra a gyakori, 
nem várt forgalmi helyzetek kialakulásának 
megelőzése érdekében megállni tilos táblát 
kellene kihelyezni úgy, hogy az ott lakók az 
utca többi részén parkolni tudjanak. 

Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy a 
Bécsi úton már jó ideje van tábla, ami előre 
felhívja a figyelmet, hogy nem lehet jobbra 
kanyarodni a Szépvölgyi útra és ez már több 
hónapja így van. 

– Megjegyzem, hogy észrevételeinkkel 
hosszú hónapokig vívtuk küzdelmünket a 
fonódó villamoshálózat kapcsán, ide tarto-
zott a villamosvágányon közlekedő autók 
kérdése is, a probléma sajnos azóta is folya-
matosan fennáll.

A polgármester a Bimbó úti parkolásról 
elmondta, hogy nem lehet mindenhol meg-
oldani, és jelenleg nincsen olyan technológia, 
hogy fű is legyen és az autók is fel tudjanak 
állni egy-egy területre.

– Tervezünk a rendelethez egy mellékletet, 
amelyben megnevezzük azokat az útsza-
kaszokat, amelyek a hatálya alá tartoznak.

Láng Zsolt polgármester hozzátette: meg-
vizsgálják a Pesthidegkúton jelzett szaka-
szon a megállni tilos tábla kihelyezésének 
kérdését.

Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő emlékeze-
tett arra, hogy korábbi felszólalása óta már 
Máriaremetén is megjelentek a nagyobb 
testű rágcsálók.

– Továbbá szeretném kérni, hogy a II. 
kerületi útfelújítások támogatására be-
nyújtott pályázatunk sikerességétől füg-
getlenül az önkormányzat az útfelújítások 
tervezésénél legyen tekintettel azokra az 
utakra, amelyek állapota a jelentős teher-
autó-forgalom következtében romlott le 
– vetette fel a képviselő. Példaként emlí-
tette a Vári közt, ami meglátása szerint 
gyakorlatilag használhatatlanná vált az 
autósok számára.

A Rét utcai rendelőbe szervezett beteg-
járattal kapcsolatban Bodor Zoltán kérte 
az utolsó indulási időpont átgondolását.

– A napirenden szereplő, a Budai Épület-
fenntartó Kft. (Budép) tavalyi mérlegbe-
számolójához kötődően javaslom, hogy 
ésszerűségi okokból át kellene adni más egy-
ségeknek azokat az ügyeket, amik jelenleg 
a Budépnél vannak, így nem kellene évente 
azzal szembesülni, hogy az önkormányzat 
folyamatosan milliókkal támogatja a cég 
fenntartását.

Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy 
az útfelújítások tervezésénél meg fogják 
nézni a jelzett utcákat, és igyekeznek évről 
évre területenként haladni, mind a belső 
kerületrészen, mind Pesthidegkúton.

– A Rét utcai betegjárat még tesztüzemben 
működik, és a 2-3 hónapos tapasztalatot 
követően, a véleményeket figyelembe véve 
vizsgáljuk meg, hogy min kell változtatni – 
említette meg a polgármester. – A menet-
rendet főként a háziorvosokkal egyeztetve 
alakították ki, így alakultak ki a reggeli 
időpontok.

A budépes felvetéssel Láng Zsolt polgár-
mester is egyetértett, hozzátette viszont, 
hogy a céget addig nem tudják megszün-
tetni, amíg egy folyamatban lévő per nem 
zárult le, de a jogászok ismét megvizsgálják 
a jogutóddal történő átvétel lehetőségét.

– A Pitypang utcának a Csatárka út és az 
általános iskola közötti szakasza felújításra 
szorul, a rekonstrukcióra már évekkel koráb-
ban ígéretet kaptam, remélem, hogy az idei 
felújítási címjegyzékbe bekerül – mondta el 
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az ottho-
nunk-frakció) képviselő. – A Pusztaszeri út 
középső harmada – a Szemlő-hegyi-barlang 
és a Cimbalom utca között – szintén meg-
érett a felújításra.

Mint mondta, már korábban jelezte, 
hogy a Pitypang utca és Csatárka út sarkán 
lévő szolgáltatóháznál a külső parkolót be-
építették terasznak, ami a várakozóhelyet 
kereső lakók mindennapjait keseríti meg. 
Véleménye szerint egy megállni tilos tábla 
kihelyezésével megoldódnának a problé-
mák, egyben érdeklődött, hogy az ügyben 
történt-e előrelépés.

Láng Zsolt polgármester arról számolt 
be, hogy a Pitypang utca jelzett szakaszá-
nak felújításában egyetértenek és az idei 
címlistában benne is lesz, a Pusztaszeri út 
érintett szakasza pedig már rákerült a fő-
városi felújítási listára. 

Dankó Virág alpolgármester megjegyezte, 
hogy a Pitypang utca felújításakor köz-
területi parkolóhelyeket is kialakítanak az 
utcakép rendezettsége érdekében, javítva 
ezzel a közlekedési, parkolási helyzetet.

– Az egészségügyi szolgáltatóval a hiva-
tal felvette a kapcsolatot, és kértük, hogy 
nyissa meg kapuit a járművek előtt – tette 
hozzá Dankó Virág. – A megállni tilos táb-
la kihelyezésének ügye pedig volt már az 
illetékes bizottság előtt. Ahol van hatáskör, 
ott megkezdtük az intézkedést, amivel ösz-
szességében lehet javítani a helyzeten, és a 
lakók problémái jó eséllyel megoldódhatnak.

elektromosgépjármű-beszerzéshez akár 1,5 
millió forintos támogatást is lehet nyerni.

A Fővárosi Közgyűlés április 5-én dön-
tött a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályá-
zatokról. A II. Kerületi Önkormányzat Ady-
ligeti park megújítása című pályázatát 235 
millió forinttal támogatják. A testület arról 
határozott, hogy a benyújtott pályázatban 
eredetileg szereplő 254 millió forintra ki-
egészíti a keretet, valamint kötelezettséget 
vállal a szükséges 165 millió forintos ön-
rész biztosítására.

A képviselők elfogadták a módosított 
konzorciumi megállapodást a fővárosi ön-
kormányzattal és a Budapesti Közlekedési 
Központtal. A megállapodás szerint a Köz-
lekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesz-
tések Budapest II. kerületében nevű nyertes 
pályázaton biztosított forrásból a II. Ke-
rületi Önkormányzat tervezheti és építheti 
meg 2018-ban az új, a Retek utca és a Tö-
rökvész út közötti kerékpárutat.

A II. kerületi Rend-
őrkapitányság éves 
beszámolóján részt 
vett, és a képvise-
lő-testület tagjainak 
a közbiztonsággal 
kapcsolatos kérdé-
seire válaszolt Bu-
csek Gábor rendőr 
vezérőrnagy, Buda-
pest Rendőrfőkapi-
tánya. 

A közelmúltban az ötvenezer forintos bünteté-
sek miatt hírhedtté vált, a Szépvölgyi és a Bécsi 
út kereszteződésében az óbudai közterület-fel-
ügyelet által kihelyezett kamerával kapcsolatban 
a rendőrfőkapitány elmondta: a szabályok azért 
vannak, hogy betartsuk őket, függetlenül attól, 
hogy a kihelyezett kamera alkalmas-e a feladat 
ellátására, vagy sem.

Mint jelezte, tudomása szerint az ominózus 
kamera nem rendelkezik a paragrafusoknak 
megfelelő paraméterekkel, és együttműködési 
megállapodás sincs az üzemeltető és a rend-
őrség között, ezért objektív felelősség alapján 
nem büntethetnek a felvételek után.

Képviselői felvetésre Bucsek Gábor elmondta, 
hogy tervezik egy átfogó kamerahálózat kiépí-
tését Budapesten, mert ugyan ezres nagyság-
rendben működnek kamerák, de ezek minősége 
és lefedettsége nem megfelelő. Jó minőségű 
kamerákkal fednék le a bűnüldözés szempontjá-
ból fontos területeket, a rögzített képeket pedig 
olyan munkatársak figyelnék, akik értenek a 
szakterülethez és tudják, mi az, amit nézni kell, 
mik a bűnügyi szempontból fontos jelek. Mind-
ezt ötvöznék egy szoftverrel, ami munkaerőt 
szabadíthat fel.

Rendőrfőkapitányi vizit
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A svábok kitelepítésének 71. évfordulója al-
kalmából rendezett II. kerületi megemlé-
kezésen elsőként Dézsi Jánosné, a II.  kerü-
leti Német Önkormányzat elnöke beszélt. 
Elmondta, hogyan történt a Hidegkúton élő 
német anyanyelvűek összeírása, vagyonuk zár 
alá vétele, a magyarországi németek szerve-
zett elűzetése. Ezt követően felolvastak több 
kétségbeesett hangvételű levelet is, amit egy-
kor „a tekintetes mentesítő bizottságnak” cí-
meztek. Ezek írói a kitelepülési kötelezettség 
alól kértek felmentést különböző indokokra 
hivatkozva. Ilyen indok volt például az, hogy 
az illető egész életében becsületesen dolgo-

A svábok kitelepítésére emlékeztek
A pesthidegkúti svábok kitelepítésének 71. évfordulójára emlékeztek az ófalui templom 
falán található emléktáblánál május 7-én. Az eseményen részt vett Láng Zsolt, a II. kerület 
polgármestere és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, II. és III. kerületi országgyűlési 
képviselő, valamint kerületi önkormányzati képviselők is.

zott elöljáróként, vagy az, hogy világéletében 
hazafiasan gondolkodó volt, aki soha nem 
volt németbarát párt tagja. Felolvastak olyan 
visszaemlékezéseket is, amiket olyanok ír-
tak, akik még gyerekként élték át a kitelepí-
tést. Láng Zsolt polgármester beszédét azzal 
kezdte, hogy a kitépett fa idegen földben is 
gyökeret tud ereszteni, de azt a földet, amely-
ből magról kihajtott, mindig az emlékeiben 
hordozza. Hangsúlyozta, a hidegkútiak közül 
1300 személyt űztek el, az első csoport 1946. 
május 7-én indult a solymári vasútállomásról 
marhavagonokban az ismeretlenbe. A  kite-
lepítettek főként Mosbachban és környékén 

telepedtek le. – Ófalu német ajkú lakosságá-
nak 88 százalékát költöztették el, ami döb-
benetes szám – fogalmazott a polgármester. 
Hozzátette, sokan élnek még azok közül, akik 
gyerekként kerültek Németországba, és mai 
napig szorosan kötődnek szülőföldjükhöz. 
A  polgármester szerint fontos, hogy azóta 
testvérvárosi kapcsolat alakult ki a mosba-
chiak és a hidegkútiak között, és ezt igyekszik 
tovább erősíteni a II. Kerületi Önkormányzat 
is, ezért látogattak el a közelmúltban Mos-
bachba a kerület képviselői. Megjegyezte: ott 
új célokat fogalmaztak meg, a jövőben a fia-
talságot bevonva kell új metszéspontokat ta-
lálnia a két városnak.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
a II. és III. kerület országgyűlési képviselője 
beszédében Mózes V. könyvének egy monda-
tát idézte: „A pusztai vándorlás alatt nyilván-
valóvá lett, kinek mi lakik a szívében.” Megje-
gyezte, egy népnek a jogfosztás után időt kell 
hagyni arra, hogy újra érezze a szabadságot, a 
fájdalom és a küzdelem hozzájárulhat ahhoz, 
hogy megújuljon egy közösség. – Tragédia, 
hogy több száz év együttélés után a hidegkúti 
svábok erre a sorsra jutottak, ami veszteség 
volt Magyarországnak, Pesthidegkút közös-
ségének – fogalmazott. 

A beszédeket követően az emlékezők ko-
szorúkat helyeztek el az emléktábla előtt.

NZSA

Tavaszköszöntő bált szervezett a II. kerületi Idősügyi Tanács április 28-án a Kle-
belsberg Kultúrkúriában. A hagyományteremtő, vidám hangulatú, zenés-táncos 
rendezvényen mintegy nyolcvanan vettek rész. 

A nyitótáncokat az alkalomra készített ruhában a Fillér utcai II. Számú Gon-
dozási Központ Idősek Klubjának „Szívbarát” Tánccsoportja mutatta be, amely 
Zafirova Liliana vezetésével már nyolc éve heti rendszerességgel tart próbákat. 
Hogy a tánc nincs korhatárhoz kötve, bizonyítja, hogy a bál korelnöke egy 93 
éves, ám testben-lélekben fiatalos, pesthidegkúti úr volt. Az élőzenét Kelemen 
Gyula biztosította.

A bálon – amelynek szervezésében, lebonyolításában és a dekoráció elkészí-
tésében nagy szerepet vállaltak a pesthidegkúti III. Számú Gondozási Központ 
Idősek Klubjának tagjai – a kötetlen tánclehetőség mellett az érdeklődők elsajá-
títhatták a szamba alaplépéseit, pihenőül pedig kvízkérdésekből álló feladatokat 
oldottak meg a csapatok. A játékosoknak Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi 
Önkormányzat elöljárója adott át ajándékserlegeket. A tavaszköszöntő bálon 
részt vett Makra Krisztina önkormányzati képviselő. 

A táncmulatságot szervező idősügyi tanács azt tervezi, hogy ősszel szüreti 
bállal lepi meg a kerületieket.

Bállal köszöntötték a tavaszt A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja
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Az intézmény mostantól lehetőséget biztosít 
enyhe, illetve középsúlyos demenciával, azaz 
szellemi hanyatlással élők biztonságos nap-
közbeni tartózkodására. Az ellátást azok a sze-
mélyek vehetik igénybe, akik rendelkeznek 
pszichiáter, neurológus vagy geriáter szakor-
vos demencia kórképet megállapító szakvéle-
ményével.

Az ellátást igénybevevőket minden szem-
pontból biztonságos, nyugalmat árasztó, kel-
lemes környezet várja, mely teljes egészében 
akadálymentes. Az intézményhez egy rendezett 
kert is tartozik, lehetőséget biztosítva a kültéri 
programokra. Az ellátásért térítési díjat kell fi-
zetni, melyet a II. Kerületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete évente határoz meg. 

Az ellátás kérelemre indul, amit az érintett 
személy vagy törvényes képviselője kezde-
ményez.

Az intézmény a napközbeni tartózkodás alatt 
többek között az alábbiakban nyújt segítsé-
get: • egyéni és csoportos foglalkozások napi 
szinten • napi legalább háromszori étkezés 
biztosítása, szükség esetén segítségnyújtás az 
étkezésben • a személyes higiénia biztosítása 
önállóan, vagy gondozó segítségével • szükség 
esetén személyes ruházat tisztításának bizto-
sítása • inkontinencia esetén segítség a be-
tét/pelenka cseréjében • gyógyszerkontroll, 
gyógyszeradagolás szükségesség és állapot sze-
rint • rendszeres folyadékpótlás támogatása, 
ösztönzése • társas kapcsolatok fenntartásá-
nak és kialakításának biztosítása.

A demenciára utaló jelek
•  mindennapi rutinfeladatok elvégzése nehéz-

ségekbe ütközik (öltözködés, személyi higiéné, 
háztartás vezetése, gyógyszeradagolás)

• memóriazavar
•  kommunikáció zavara (nyelvi készség, szöveg-

értés, írásbeliség)
• térbeli és/vagy időbeli tájékozódás nehézsége
• eltévedés, kóborlás

Amennyiben saját magán vagy 
hozzátartozóján a fenti (vagy ha-

sonló) tüneteket észleli, forduljon 
bizalommal a gondozási központ szak-
embereihez: II. SZÁMú GONDOZÁSI KöZ-
PONT, 1022 Fillér utca 50/b, tel.: 214-8639, 
e-mail: gondkoz2@gmail.com

Tavaly decemberben adták át a teljesen felújí-
tott és modernizált, a II. Kerületi Önkormány-
zat fenntartásában működő II. Számú Gondo-
zási Központot a Fillér utcában. A 210 millió 
forintos beruházás keretében demenciával 
élők ellátására alkalmas részleget is kialakí-
tottak az épületben, ahol a szociális étkezte-
téstől a pszichiátriai segítségnyújtásig számos 
szolgáltatást vehetnek igénybe a lakosok.
 

Székelyföld a II. kerületbe költözött

Május 12-14-ig hagyományos kézműves 
termékekkel, kulturális és népművészeti 
bemutatókkal, gasztronómiai és turisz-
tikai kínálattal, valamint sokszínű gyer-
mekprogramokkal várta a látogatókat a III. 
Székely Fesztivál. A  megnyitón Láng Zsolt 
polgármester a rendezvény védnökeként és 
házigazdájaként kiemelte: a II. kerületben 
a határon túli magyarság évek óta otthonra 
talál intézményeinkben, színházainkban. 
– Örülünk annak, hogy a Székely Fesztivál 
immár hagyománnyá lesz, és hogy továbbra 
is számos érdekességet tudunk megmutat-
ni Székelyföld szépségéből, kultúrájából és 
gasztronómiájából. Azáltal, hogy Székely-
föld beköltözik a II. kerületbe, még jobban 
erősödik közöttünk a nemzeti összetartás, 
és az az érzés, hogy „Együtt erő vagyunk, 
szerteszét gyöngeség” – idézte a polgár-
mester Wass Albertet. 

A résztvevőket köszöntötték a székely me-
gyék tanácselnökei: Péter Ferenc, a Maros, 
Borboly Csaba, a Hargita és Tamás Sándor, a 
Kovászna Megyei Tanács elnöke. Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter, II. és III. 
kerületi országgyűlési képviselő, aki idén 
is elvállalta a fesztivál fővédnöki címét, ki-

„Harmadszor rendezik meg a három napon át tartó Székely Fesztivált, ahol székely kéz-
műves alkotók és termelők 30 ezer négyzetméteren mutatkoznak be a Millenáris Parkban, 
emellett három székely megye kulturális programjait is megtekinthetik a látogatók” – 
mondta Láng Zsolt polgármester, a fesztivál védnöke a majális megnyitóján, május 12-én.

emelte, hogy három dolog köt össze bennün-
ket a Kárpát-medencében: a hagyományok, a 
termékek és a kultúra. Kiemelte: Székelyföld 
sokkal gazdagabb annál, mint, hogy három 
nap elég legyen minden értékének bemuta-
tására, ezért megfontolandó, hogy tavaszi és 
őszi rendezvénnyé tegyék. Az első alkalom-
mal 20 ezren, a második alkalommal 30 ez-
ren látogattak el a fesztiválra – emelte ki.

Pénteken 11 órakor a csíksomlyói déli 
harangszóval és a himnuszok eléneklésével 
indultak a programok. A majális díszven-
dége idén Gyergyószék tizennégy települé-
se volt. A péntek Hargita megye, a szombat 
Kovászna, a vasárnap pedig Maros megye 
napja volt.

A II. kerület már eddig is több olyan kez-
deményezés helyszíne volt, ami az erdélyi 
magyar kultúrát és gasztronómiát erősítet-
te. Ilyen a három éve a Marczibányi téren 
működő Tintakő könyvesbolt, ahol erdélyi 
magyar kiadók könyveivel ismerkedhetünk 
meg, vagy a szintén 2014-ben megrendezett 
Székely Ízek Vására a Fény utcai piacon, de 
ugyanebben az évben Máriaremetén szé-
kelykaput is avattak. Ld

Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács 
elnöke, Láng Zsolt II. kerületi polgár-
mester, Péter Ferenc, a Maros Megyei 
Tanács elnöke, valamint Tamás Sándor, 
a Kovászna Megyei Tanács elnöke

Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, II. és III. kerületi 
országgyűlési képviselő

Demenciával élők
ellátása kerületünkben
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A II. Kerület Napja gyermekeknek szóló prog-
ramjainak állandó résztvevője a Marczibányi Téri 
Művelődési Központ. A Marczi idén is kitelepül 
a Millenárisra, és hoz magával sok játékot és 
vidámságot.

JúNIUS 10-én 9.00 órától a LANGALéTA 
GARABONCIÁSOK beharangozó vásári tréfái 
köszöntik a korán kelőket. 11.30-kor szintén a 
Langaléta Garabonciások HÁRY JÁNOS, AVAGY 
A NAGYOT LéPő OBSITOS című gólyalábas 
előadása lesz látható, majd 12.15-kor GULYÁS 
LÁSZLÓ vándormuzsikus Az aranyhal címűt mond-
ja el szekérmeséi közül fiatal hallgatóságának. 
16.00 órakor FABÓK MARIANN Bábszínházában 
VITéZ LÁSZLÓ éS VAS JULISKA kalandjait 
ismerhetik meg a nézők. 

9.00 és 17.00 óra között a TEKERGőTéR 
JÁTéKAI, PAPRIKA JANCSI CSúZLIZDÁJA 
és KOSARAS KöRHINTA nyújt felhőtlen szóra-
kozást. A SziaMarczi! kézműves játszóházban pedig 
koszorút fonni, varrogatni, gyöngyöt fűzni, drótot 
hajlítani és papírhősöket öltöztetni is lehet majd.

Mindeközben kézművesek és iparművészek vá-
sára, valamint rendőrségi KRESZ-pálya és kisvasút 
is várja a kerületi családokat.

a II. Kerület napján
A II. Kerületi önkormányzat 2000 óta ren-
dezi meg minden év júniusában a kerület 
ünnepét. Június 9-én és 10-én idén is vál-
tozatos programokkal várják a szervezők 
városrészünk polgárait a Millenárison. 
A szombati nap a hagyományokhoz híven 
a családoké. összeállításunkban kedvcsi-
nálót olvashatnak a szombati gyerekprog-
ramokból. A belépés ingyenes.

GYEREKKONCERTEK

JúNIUS 10-én reggel, 9.30 órai kezdet-
tel KOVÁCSOVICS FRUZSINA várja zenés 
műsorával az óvodás és kisiskolás gyere-
keket. Fruzsina a Millenárisnak már több-
ször volt vendége, a II. Kerület Napjának 
azonban most lesz első alkalommal.

– Nagyon örültem a meghívásnak, mert 
sok szép emlék fűz ehhez a helyszínhez, 
itt vehettem át 2013-ban az Elfeledett 
mézescsók című albumért a Fonogram 
díjat – nyilatkozta lapunknak a Csillag 
születik című televíziós műsorban fel-
tűnt fiatal énekes-dalszerző. Maglódon 
élek, de ha Budapestre költöznék, csak a 
II. kerületet választanám – és nem csak 
azért, mert a testvérem is itt él. Nagyon 
szeretem ezt a városrészt, sokszor me-
gyek a Millenárisra akkor is, ha nincs 
fellépésem, vagy kedvenc helyemre, a 
József-hegyi kilátóba. 

Fruzsina az ELTE Taní-
tó- és Óvóképző karán 
végzett, és tanulmányai 
alatt döntött úgy, hogy 
előadóként is a gyerek-
közönség felé fordul. 
Először szakmai gyakor-
latán énekelt az ovisok-
nak saját dalokat, ami 
annyira jól sikerült, hogy 
a dalokból lemez készült, 
állandó együttes alakult, 
és egyre-másra jöttek a 
fellépések. Az öt évvel ez-

előtt indult zenekar mára már közismert 
és közkedvelt lett a gyerekek és szüleik 
körében. Ennek egyik oka, hogy Fruzsi-
na dalaiban a zenének és a szövegnek 
egyaránt fontos szerepe van.

– A gyerekek nagyon figyelnek a dal-
szövegekre, ezért arra törekszem, hogy 
minél mesésebb, a fantáziájukat fejlesztő 
szövegeket írjak. A kerületi fesztiválra 
olyan tavaszi gyermekdalokkal készülök, 
amelyeket az oviból vagy az iskolából 
jól ismerhetnek a gyerekek, énekelek az 
Elfeledett mézescsók című albumról, illet-
ve új dalokat is hozok. Egy biztos, hogy 
vidám és interaktív lesz a koncert, mert 
nagyon fontos nekem, hogy a gyerekek 
is aktív részesei legyenek a műsornak. 
Akkor érzem jól magam, ha ott vannak 
körülöttem, együtt mondókázunk, tán-
colunk, énekelünk.

vidám családi programok

10.30-tól az ALMA zenekaré 
lesz a színpad. Az együttes 
már többször volt a II. Kerü-
let Napjának vendége, de a 
Marczibányi Téri Művelődési 
Központ és a Millenáris láto-
gatói is rendszeresen talál-
kozhattak a zenészekkel. Az 
egyedi stílusú etnozenét ját-
szó együttes sikerének kulcsa 
a gyermeklelket megérintő 
őszinteségben, a nevető- és 
„táncizmokat” egyaránt 
megmozgató képességük-
ben rejlik. 
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Olimpikonok a testmozgásért

Az idei írásbeli vizsgaidőszak május 
5-én a nemzetiségi nyelv és iroda-
lom, május 8-án a magyar nyelv 
és irodalom tárgyakkal vette kez-
detét. Az utolsó írásbeli vizsganap 
május 26., ami június 8-15. között 
az emelt szintű szóbeli vizsgákkal, 
majd a június 19–30. közötti idő-
szakban a középszintű szóbeli vizs-
gákkal folytatódik.

A 2017. évi május–júniusi vizs-
gaidőszakban a Közép-Budai Tan-
kerületi Központ fenntartásában 
összesen 15, ezen belül a II. kerü-
letben 7 középfokú intézmény 424 

végzős diákja kezdte meg rendes 
érettségi vizsgáját, tudtuk meg 
Hajnissné Anda Éva tankerületi 
igazgatótól. A tényleges vizsgázók 
száma – az előrehozott idegen nyel-
vi és/vagy informatika tárgyakból 
tett vizsgák miatt – ennél azonban 
jelentősen több, összesen 615 fő. 
A vizsgázóknak az idei vizsgaidő-
szakban is lehetőségük van a ren-
des és előrehozott vizsgafajtákon túl 
kiegészítő, szintemelő, pótló, javító 
vagy ismétlő érettségi vizsgát tenni.

A hét II. kerületi középfokú in-
tézményben középszinten közel 
1700, emelt szinten pedig közel 400 
vizsga van folyamatban. A kötele-
ző vizsgatárgyak – magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem 
és idegen nyelv – mellett a kötele-
zően választható vizsgatárgyak kö-
zött olyanok is szerepelnek, mint az 
emberismeret és etika, az ének-ze-

Április 27-én a Kolozsvári Tamás utcai 
Panoráma Sportközpontban ért véget a II. 
kerületi általános iskolák atlétikai többpróba 
versenysorozata. A sportágak királynőjének 
nevezett atlétika összetett versenyei a diá-
koknál csapat- és egyéni értékelést is lehetővé 
tesznek. Csapatban iskolánként a legjobb öt 
fő pontszáma, egyéni összetettben a legtöbb 
pontot elérő versenyzők teljesítménye alapján 
hirdetnek győztest. Az atlétika többpróba 
versenyformának van ajánlott számsorrendje: 
a rövid távú futásokat ügyességi számok (do-
bások, ugrások) követik, majd váltóval vagy 
középtávú futószámokkal ér véget a verseny.

A kerület több száz ifjú atlétája szerepelt a 
kupáért, érmekért folyó megmérettetésben. 
Nagy harcot és drukkolást hozott a váltófu-
tás. Az első helyezett iskolai csapatok: fiúk: 
1. korcsoport: Fillér, 2. kcs.: Áldás, 3. kcs.: 
Ökumenikus, 4. kcs.: Ökumenikus. Lányok: 
1. korcsoport: Fillér, 2. kcs.: Budenz, 3. kcs.: 
Fillér „A”, 4. kcs.: Ökumenikus.

Az eredmények a szervező II. Kerületi Sport- 
és Szabadidősport Nonprofit Kft. honlapján 
olvashatók (www.masodikkeruletsport.hu/
iskolai-sport/eredmenyek). Ld

Diákatlétika a II. kerületben

Már érettségiznek a végzős diákok

ne, a filozófia, a mozgóképkultúra 
és médiaismeret, a rajz és vizuális 
kultúra, a református hittan, a tár-
sadalomismeret és a testnevelés.

Az idegen nyelveken belül nép-
szerűségi sorrendben az angol, a 

A testmozgás szerepe az egészség megőrzésében címmel 
vetélkedősorozatot indított Budapest Főváros Kormányhi-
vatala II. Kerületi Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 
és a Magyar Rákellenes Liga Budapesti Segítő Szolgálata 
szakmai együttműködés keretében. A versenyre az ál-
talános iskolák felső tagozatos diákjai jelentkezhettek. 
A szervezők célja az volt, hogy játékos formában hívják 
fel a diákok figyelmét az egészségmegőrzés és az egyéni 
jóllét megélésének fontosságára, valamint az ehhez szük-
séges megbízható információforrások megismerésére.

A csapatok négy fordulóban mérhették össze tu-
dásukat, köztük egy mozgásos versenyben, aminek a 
Marczibányi Sportcentrum adott otthont. Az eredmény-
hirdetéssel összekötött záró rendezvényt a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban tartották, ahová neves 
olimpikonokat is hívtak. A gyerekek olyan kiválóságoktól 
vehették át a díjakat, mint Faragó Tamás többszörös vi-
lág- és Európa-bajnok, olimpiai bajnok vízilabdázó, edző, 
Steinmetz Barnabás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, 
Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a 
Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke és 
Imre Géza világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai 
ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes magyar pár-

bajtőrvívó. A sportolók meséltek saját tapasztalataikról, 
és biztatták a fiatalokat, hogy a sportolást és a tanulást 
is űzzék szorgalmasan. Gergely István a csapatjáték és a 
versenyszellem fontosságát emelte ki és örömmel nyug-
tázta, hogy a diákok a helyezéstől függetlenül gratuláltak 
egymásnak. Imre Géza állította, hogy a sportolás nem 
jár lemondással, éppen ellenkezőleg: sok új barátot és 
élményt lehet szerezni általa. Steinmetz Barnabás saját 
példáján keresztül biztatott mindenkit a kitartásra. Mint 
elmondta, a gimnáziumi évek alatt úgy érezte, a vízi-
labda és a tanulás túl sok együtt, abba akarta hagyni a 
sportolást, de szerencsére néhány hét alatt túllendült a 
holtponton. „Kár lett volna kihagyni” – utalt tréfásan 
arra, hogy később kétszer is olimpiai bajnok lett. Fara-
gó Tamás a vízilabda magyarországi páratlan sikeréről 
mesélt, ami szerinte az uszodai hagyományoknak, a 
sportág kultúrájának is köszönhető.

A sportolók és a szervezők egyetértettek abban, hogy 
fiatalkorban kell megalapozni és elsajátítani mindazt 
– legyen szó akár a testmozgásról, az egészséges élet-
módról vagy a tanulásról –, amivel későbbi éveinkben 
gazdálkodhatunk.

PZS

Ballagás a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Gimnáziumban

Faragó Tamás, Steinmetz Barnabás, Imre Géza és Gergely István

Idén a középfokú iskolák be-
fejező évfolyamain – néhány 
kivétellel – az utolsó tanítási nap 
május 4. volt, ami egyben a vég-
zős diákok számára az érettségi 
vizsgák kezdetét is jelentette. 
 

német, a francia, a spanyol, az olasz 
áll az élen, ezeket követik a kisebb 
nyelvek, melyek közt olyan ritka-
ságok fedezhetők fel, mint a latin, a 
kínai, az újgörög vagy a román.

Ld
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Április 22-én akadályversennyel ünnepelte a 
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Álta-
lános Iskola a Föld napját. A program az egész 
iskolát átfogó rendezvény volt, rengeteg aka-
dállyal és sok újdonsággal.

– Az idő sajnos nem engedte meg, hogy az 
eredetileg tervezett helyszínen, a Hármasha-
tár-hegyi vitorlázórepülő-téren tartsuk meg 
az akadályversenyt, ezért rendhagyó módon 
az iskola épületében, a kertben és a Hideg-
kúti Sport- és Szabadidőcentrumban folyt a 
rendezvény. Az akadályverseny azért is rend-
hagyó volt, mert a vetélkedőt diákok állítot-
ták össze diákoknak, kevés tanári támogatás-
sal – számoltak be a szervezők.

Akadályverseny az ÖKU-ban

Kissné Szűcs Mariannal, a Kiss Ze-
nede fenntartójával a tehetség-
gondozás különböző dimenziói-
ról beszélgettünk. 

– Felelős iskolafenntartóként 
mindig is fontosnak tartottam a 
tehetségek korai felismerését, 
ez inspirált, hogy 2011-ben lét-
rehozzuk a Budakörnyéki Tehet-
ségpontot. Alapfeladatunknak 
tekintjük a tehetségek felfedezé-
sét, azonosítását, a tanácsadást, 
a pályaorientációs javaslattételt, 
a lehetőségek biztosítását, az in-
formációk személyre szabott át-
adását.

Nem lehet elég korán kezdeni

Mennyire korán kell felismer-
ni a zenei tehetséget ahhoz, hogy 
jól fejleszthető legyen?

Ezért dolgoztuk ki óvodai tehet-
ségkutató programunkat, ami ke-
rületünkben olyan kiváló művész-
tanárok szakmai vezetésével zajlik, 
mint Csató Mónika szolfézs- és 
zeneismeret tanár és Tóth András 
zeneszerző, zeneelmélet- és szol-
fézstanár, Bartók-Pásztori-, vala-
mint Egressy Béni-díjas karnagy.

Mikor kezdték az óvodai te-
hetségkutatást?

Jó tíz éve kezdtük el a nagycso-
portos, beiskolázandó gyerme-

kek között. Mára szinte az összes 
pesthidegkúti óvodában jelen va-
gyunk a programmal. Ezenkívül 
Buda környéki települések, Páty, 
Telki, Budakeszi, Törökbálint és 
Budajenő óvodáiban is folyik te-
hetségkutatás.

Mégpedig azért, mert a pályám 
során több ízben is találkoztam 
kissé túlkoros növendékkel, aki 
rendkívüli zenei képességekről 
tett tanúbizonyságot, de a család 
ezt nem ismerte fel, mert egyik 
szülő sem szakember, és fogalmuk 
sem volt gyermekük speciális ké-
pességéről.

Ez ugyanis a genetika játéka: 
ahogy a zenész szülők gyerme-
keiből nem lesz mindig zenész a 
megfelelő szintű képességek hí-
ján, úgy a botfülű szülőknek is 
lehet jó hallású gyermeke. A ké-
sedelmes felismerés viszont be-
hozhatatlan alapozási hátrányt 
jelent a gyermeknek azokkal 
szemben, akiket időben pályára 
irányítottak.

Mindenki örül, ha kiderül, te-
hetséges a gyereke?

Sokszor idegenek éveken ke-
resztül mondják a szülőknek, hogy 
a gyermeküknek zenei tehetsége 
van, de számukra ez nem érték, 
csak nyűg, és a „Válassz inkább 
valami rendes foglalkozást!” szen-
tencia mögé bújva elterelik a gyer-
meket a zenetanulástól. Így alakul 

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése azért is fontos, mert a 
genetika néha furcsaságokat produkál: különösebb zenei hallással 
nem rendelkező szülőknek is lehet kiemelkedő tehetségű gyermeke. 
Másrészt egyszer valaki kiszámította: ahhoz, hogy egy hatvantagú 
professzionális szimfonikus zenekart létre tudjanak hozni, hatéves 
korban ezerkétszáz gyermeket kell elkezdeni zenére tanítani.
 

A rendezvényről így írtak a lelkes diákok:
NAGY OLÍVIA (6. a): – Az idei Föld napi akadály-
versenyben sok szórakoztató állomás volt különböző 
feladatokkal. Volt, amelyik a természettudományi 
tudásunkat próbálta ki, de akadt olyan is, ahol verset 
kellett írni. De sportos feladatok is akadtak, futni, 
dobni, ugrálni kellett. A különböző feladatok miatt 
lett olyan érdekes ez a nap.

NAGY ZSIGMOND (7. b): – Jó és izgalmas állomást 
vezetni. Szívdobogtató érzés volt, amikor a kicsik azt 
mondták, ez a legjobb állomás. Mikor elmentek, csak 
arra vártunk, hogy jöjjön a következő csoport.
KOVÁCS KENDE (7. b): – A hetedik osztályosok 
kimentek reggel a pályára. Sokat játszottunk, métáz-
tunk, pingpongoztunk. A tájfutásnak jobban örültem 
volna, de ez is jó volt.

SZABÓ CSILLA (8. b): – Szuper volt látni a csapat-
munkát, és azt, hogy élvezték a játékot.
EGERVÁRI PANKA (7. a): – Sokat tanultam az 
emberekről, a csapatmunkáról, az érdeklődésről, a 
versengésről. Megtapasztalhattam a pedagógusi hi-
vatásnak egy kis szeletkéjét. A kérdések a Föld és az 
élőlények megismerését szolgálták. Remélem, mara-
dandó nyomot hagyott a gyerekekben.

A KISS ZENEDE Alapfokú 
Művészeti Iskola (1028 Hi-

degkúti út 167., tel.: 274-7549, 
www.kiss-zenede.hu) nyitott arra, 
hogy más óvodákban is bevezesse 
ingyenes tehetségkutató programját.

ki a „túlkoros szindróma”, azaz a 
kiváló adottságokkal rendelkező, 
de az alapképzés terén hiányos-
ságokat mutató, a későbbiekben 
mégis művészeti pályára kerülő 
növendékek immár behozhatat-
lanul hordozzák a hátrányaikat.

Pályám során számos olyan mű-
vésszel találkoztam, aki az alap-
képzésbeli hiányosságok miatt 
állandóan mások segítségére szo-
rult. Különösen szembeötlő ez az 
énekeseknél, akik csak a felnőtt 
hangjuk elérése után kezdenek a 
zenei pályára koncentrálni, de ne-
kik legalább van esélyük, ugyanez a 
hangszereseknél szinte lehetetlen.

Ezért tartom fontosnak, hogy 
a szülők már a beiskolázásakor 
rendelkezzenek megfelelő in-
formációval a gyermek zenei ké-
pességeit illetően. Természete-
sen önmagában a zenei képesség 
nem jelent pályaalkalmasságot, 
hiszen a szorgalom, a kitartás és 
a megfelelő körülmények hiánya 
még átírhatja a gyermek életútját, 
de legalább jó esélyeket ad neki a 
megfelelő rajthoz.
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A siker az, ha szeretnek  minket a vendégek!

– Azt ismerték el, hogy sok éve dolgozom a 
szakmában. A  vendéglátós szakma zsűrije a 
végén gratulált, és azt mondták, húsz év alatt 
most először adták hölgynek. Sokféle kitünte-
tést kaptam már, idén a Best of Budapest Élet-
műdíját. A férjem, Meződi József – akit sokan az 
Apostol együttes révén ismernek – már keresi 
az étteremben a polc helyét, ahová a díjakat ki-
tehetjük.

Mi az oka, hogy több férfi van a szakmában?
A vendéglátás boldogság, de rabság is. Nem 

én osztom be az időmet, hanem a vendég. A nők 
is helyt tudnak állni, de ha gyereket vállalnak, 
félre kell tenni a szakmát. Nekem úgy alakult 
az életem, hogy nincs saját gyermekem. Ez-
zel együtt igazi családi vállalkozás vagyunk, a 
férjem fiai és a menyem is velünk dolgozik. 
A mostani beszélgetést is Renátának köszön-
hetem. 

A szerkesztőségünknek írt levelében me-
nye úgy jellemezte önt, hogy Alice különle-
ges ember, végtelenül hatalmas szeretete és 
segítőkészsége, szakmai tudása mindig is 
példaértékű volt számára. 

A II. kerületiek közül sokan ismerik a Bu-
dakeszi úton található családias éttermet, 
a Remízt, amely idén ünnepli 25. születés-
napját. Vezetőjét, Meződi Alice-t tavaly Az 
év vendéglőse címmel tüntették ki. Ami 
nemcsak azért nagy dolog, mert az ország 
legjobb éttermei versengtek érte, hanem 
azért is, mert ő az első nő, aki ilyen elisme-
rést kapott. 
 

Huszonkét éve dolgozunk együtt. Nagyon sze-
retem a családomat és a munkámat is. Az ét-
termet másképp nem is tudtuk volna huszonöt 
éven át fenntartani. Nem a díjak számítanak, az 
a siker, ha szeretnek minket a vendégek, ehhez 
pedig szívvel-lélekkel kell dolgoznunk. Ha va-
laki így csinálja, akkor könnyebben elfogadja az 
olyan hétköznapi nehézségeket, mint hogy nem 
jön be az egyik szakács, mert beteg, vagy a mosdó 
csapja eltörött. Egyik törzsvendégem, egy volt 
miniszter odahívott egyszer az asztalához, nem 
tudtam azonnal menni. Amikor sikerült időt 
szakítanom rá, elmondta, azt kérdezték tőle a 
gyerekei, „miért azt mondja, hogy „az Alizkához 
jövünk ebédelni”, miért nem azt, hogy a Remíz-
be, és arra akart kérni, magyarázzam el nekik. 
A nagyobbik lánya viszont mosolyogva közbe-
szólt, hogy nincs rá szükség, mert ő már tudja, 
miért fogalmazott így az apukája. Hát, az ilyen 
mondatok miatt éri meg vendéglátósnak lenni.

Gyakran kap ehhez hasonló bókot?
Szerencsés vagyok, mert minden héten. 

Egy alkalommal egy kilencvenéves hölgy szü-
letésnapját ünnepelték nálunk. A vendégek 
a mobiljukkal fotóztak, én elővettem a profi 
fényképezőgépem, majd felszaladtam az iro-
dámba, kinyomtattam a képeket, és átadtam 

Az asztalnál Meződi Alice és férje, Meződi József 
látható, mögöttük Meződi Gábor és Meződi Zsolt, 
valamint felesége, Renáta

25.
Boldog

születésnapot!
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A siker az, ha szeretnek  minket a vendégek!

az ünnepeltnek. A hölgy könnyes szemmel azt 
mondta: „Látjátok, innen végre lesz egy papírké-
pem! Tőletek hónapokig kérhettem volna”. Ilyen 
apróságokon múlik. 

Sok híresség megfordul önöknél?
Magyarok rendszeresen, de rengeteg külföldi 

sztárvendégem is volt Whoopi Goldberg amerikai 
színésznőtől Helen Mirrenig. De nem a nevek a 
fontosak, én tisztelem őket annyira, hogy soha 
nem tolakszom, és nem állok oda szelfizni ve-
lük, ezt pedig a munkatársaimtól is elvárom. 
Egyszer jöttem ki az irodából és látom, hogy 
egy ismert sorozatszínésszel fotózkodik a sé-
fem. Már épp helyre akartam tenni, de kiderült, 
hogy nem követett el hibát, megkérték, hogy 
hadd fényképezzék le. 

365 napból hányat tölt itt?
Hányat nem? A százliteres fazékban mindig 

ugyanaz a minőségű leves fő, csak ha nem va-
gyok itt, hiányzom a vendégeknek. Közel la-
kunk a Remízhez, ha nem vagyok külföldön, 
biztosan bejövök. 

Mi kell ahhoz, hogy a pihenést válassza?
Vannak jelei, amikor kicsit ugrálni kezd a 

szemem, akkor tudom, hogy jobb, ha kiveszünk 
pár napot és jó messzire elutazunk, lehetőleg 
tengerpart közelébe. Ugyanakkor nagy a ver-
seny az éttermek között, nem sokáig lógathat-
juk a lábunkat, különben a pesti oldal elhap-
polja a vendégeket. Ott elég eladni egy kólát jó 
drágán, és abból az árrésből tudnak fejleszteni. 
Budán ez nem így működik, sokkal nehezebb 
kigazdálkodni például egy felújítást. Minket a 
hétvégék forgalma tart életben, és annak ára 
van, hogy minőséget teszünk az asztalra. 

Akkor most nem gondolkodnak nagyobb 
renoválásban?

Férjem műszaki zseni, nagyon sokat segít az 
étterem ügyes-bajos dolgaiban, megszereli, 
amit kell. Egyébként komoly ételkritikus is, 
sokat adok a véleményére. Külföldön közösen 
fedezzük fel az ízeket, így „hoztuk haza” a láva-
kövön sült bordát Bécsből. Münchenben et-
tünk először hagymalevest. Gyönyörűen tálal-
ták, aztán óriásit csalódtunk. A férjem rögtön 
felvidított: „Meg tudod te ezt jól is csinálni!”. 
Itthon aztán a magunk szájízére formáltuk, és 
harminc éve le se tudjuk venni az étlapról, a 
korábbi éttermünkben, már a Frankel Leó úti 
Kis Budában is étlapon volt. 

Mi a törzsvendégek „remízes” kedvence?
Nagy sláger most az úgynevezett ribs (ol-

dalas), és népszerűek a hagyományos ételek. 
Ezekre nagy hangsúlyt is fektetünk. Szerin-
tem egy magyar étterem étlapján mindig kell 
legyen magyaros íz, például gulyásleves, vagy 
néha csülkös pacal is. De a kezdetektől támo-
gatom az egészséges táplálkozást, a salátákat és 
a halas fogásokat, a pisztrángot például mindig 
frissen hozza a férjem Visegrádról. 

Idén lett 25 éves a Remíz. Hogyan ünnep-
lik? 

Minden hónap 25. napján van egy kis meg-
lepetésünk, februárban bohócok mulattatták 
a gyerekeket, legutóbb borvacsora volt, leg-
közelebb a Beatles-dalokat előadó The Black-
Birds zenekar tagjai lépnek fel nálunk. Nyárra 
elkészül a Remíz emlékalbuma is, fotókkal, 
kedves vendégekkel, emlékekkel. Augusztus 
végén minden évben van egy nyárzáró lecsó-
partink, erre, úgy néz ki, idén film is készül, 
egyik törzsvendégünk, Ragályi Elemér operatőr 
segít majd benne. 

Novák ZSófi ALiZ

Verőfényes tavaszi időben indult a II. kerü-
leti Idősügyi Tanács harmadik helytörténeti 
sétája, amelyre ezúttal is a kerületünkben élő 
nyugdíjasokat várták. A  szép időnek és a jó-
nak ígérkező programnak köszönhetően több 
mint ötven érdeklődő gyűlt össze a Hotel Bu-
dapest – közismert nevén a Körszálló – parko-
lójában. A séta résztvevőit az Idősügyi Tanács 
nevében Riczkó Andrea képviselő köszöntötte.

– Nagy örömmel tölt el, hogy a helytörténe-
ti séta az internetes tanfolyamhoz hasonlóan 
közkedvelt lett a kerületünkben élő nyugdíja-
sok között – mondta el lapunknak a képviselő. 
– Ilyenkor döbbenünk rá, hogy városrészünk 
mennyire gazdag kulturális és helytörténeti 
értékekben. De egy ilyen alkalom másra is jó: 
nemcsak szűkebb hazánk érdekes történeteit, 
az itt álló épületek és a valaha itt élt emberek 
sorsát ismerhetjük meg, hanem lehetőségünk 
van egy kis testmozgásra is, ráadásul jó társa-
ságban, régi és új ismerősök körében. 

A helytörténeti sétát Verrasztó Gábor író, új-
ságíró, helytörténész vezette. A kis kirándulás 
első állomása Magyarország első toronyháza, 
az ötvenéves Körszálló volt, amit kívülről és 
belülről is megcsodálhattunk. Ezután a város-
képi védettséget élvező Trombitás úton folyta-
tódott a séta, ahol három villa előtt is megállt a 
csoport, hogy vezetőnk bemutassa a Schulek-, 
a Pikler-, valamint a Goldzieher-villát. Végül 
a Garas utca gyönyörű házai előtt vezetett el 
az utunk, miközben megismerhettük Hampel 
Antal nászajándékba kapott házának, illetve 
Kardos Lajos szappangyáros egykori otthoná-
nak történetét. PZS

A Körszállótól 
a szappangyáros otthonáig

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

A Schulek-villa
1910-ben
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május 23.
kedd 18.00

május 27.
szombat 15.00-19.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MakáM zenekar
SzerencSéS JánoS 

Vojtina Bábszínház

kalandozáS 
MeSeorSzágban 

interaktív mese-játszóház

TekergőTér 
az izgalmas szerkezetek tere

FurFangoS 
cSudavilág

Játékos Tudomány, ügyességi-
és logikai játéktár

kézMűveS JáTSzóház 
és heMpergő 

A belépés díjtalan.

TeMploMok, 
TáJak, TiTkok
Forster Jakab Festő-
művész kiállítása

A kiállítás díjtalanul látogatható 
június 20-áig a Kultúrkúria 
nyitvatartási ideje alatt.

A kiállítást megnyitja Szalai ágnes 
művészettörténész 2017. május 23-án 
kedden 18 órakor. Közreműködik 
a pesthidegkúti német dalkör.

 KIÁLLÍTÁSOK 
KLEBELSBERG KULTúRKúRIA: JúNIUS 25-ig: Szalma Edit grafikusművész meseillusztrációi (1028 Templom utca 2–10.).
M GALÉRIA: JúNIUS 2–15-ig: II. kerületi iskolák művésztanárainak kiállítása. Kiállítók: Kovács Krisztina, Ko-
vács-Gombos Dávid, Megyeri Éva, Ráczné Enzsöl Katalin, Steffler Ildikó, Szávin László. Megnyitó: JúNIUS 2., 18.00 
(1022 Marczibányi tér 5/a).
VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JúNIUS 1–22-ig: Szín-játékok, kavicsok. Festmények, grafikák, kisplasztikák. Riczkó Andrea 
és Radovics Krisztina kiállítása. JúNIUS 1-jén 18.00 órakor megnyitja Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere és 
Somlai Tibor formatervező, belsőépítész. Közreműködik Sándor Dániel (gitár) (1027 Kapás utca 55.).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján MÁJUSBAN Benkőné Kovács Márta Hazai tájakon című kiállítása tekinthető meg 
(1024 Keleti Károly utca 5.).

 SZÍNHÁZ 
KLEBELSBERG KULTúRKúRIA: JúNIUS 7., 19.00: Maksaméta meglepetésvendéggel (1028 Templom utca 2–10.).
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 24., 18.00: A néma tartomány. MÁJUS 26., 19.00: A pitbull cselekedetei. MÁJUS 26., 19.30: 
Szociopoly – Mentőcsónak Egység. MÁJUS 31., 19.00: Cserna-Szabó András: Sömmi (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: Minden szombaton Motolla játszóház és tűzzománckészítő műhely 
(1022 Marczibányi tér 5/a).

A Klebelsberg Kultúrkúria gyermeknapi programjai mellett (lásd balra), a tavalyi évhez hasonlóan, idén is lesz PlayKID 
Gyermeknap MÁJUS 27–28-án a Millenáris Parkban és D csarnokában. Egy hétvége, mely felhőtlen szórakozást nyújt 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyermeknap célja, hogy színvonalas programot kínáljon a családoknak.

A PlayKID színpadán fellép többek között az Alma együttes, a Kaláka együttes, Kovácsovics Fruzsina, illetve a ViaDAL 
verseny nyertesei, a Varázsdal együttes és a Zsongom együttes. A remek és hangulatos koncertek mellett a PlayKID 
színpadán bábszínházi előadással és különböző sportbemutatókkal is kedveskednek majd a nézőközönségnek (1024 
Kis Rókus utca 16-20.). A belépők áráról tájékozódni a www.millenaris.hu oldalon lehet.

POSTALÁDÁNKBÓL – Gyermeknapi gondolatok
Miért nem tudunk jól használni eszközöket, 
amik a javunkra is lehetnének?
Ovis életkép: délután 5 óra, jönnek az anyukák, 
apukák, ritkábban a nagyszülők az óvodában 
hagyott gyermekekért. Esős, ronda idő, gondolom, 
bent öltöztetés, közben a gyerekek, ahogy tudják, 
mesélik, hogy mi történt napközben. Vagy csak 
mesélné, mert egyszer csak megszólal a csengőhang 
és hát a hívott szülőnek fel kell vennie telefont. 
Szomorúan nézem, amint bandukolnak egy-
más mellett kifelé az oviból, a pici némán maga 
elé nézve, az anyuka vagy apuka pedig hevesen 
gesztikulálva magyaráz, vitatkozik, tárgyal vagy 
csak cseverészik. A világért sem mondaná, hogy 
„elnézést, most nem érek rá, sokkal fontosabb 
dolgom van annál, mint hogy Önnel/Veled 

beszéljek, hívjon/jál egy óra múlva, mert a 
gyermekem el akar mondani nekem valamit”.

Ehelyett az történik, hogy megint kimaradt 
egy lehetőség a szeretetkapcsolat építésére, és ez 
távlataiban (belegondoltunk már?) a pörgés, az 
ész nélküli száguldás, a mindig lemaradás ér-
zésének a malmára hajtja a vizet. A gonosz erők 
uralomra jutását segíti.

Az okostelefon még és még okosabb. Valóban 
millió előnye van. Mindaddig, amíg át nem billen, 
és az előnyből tartós hátrány nem válik.

Számítógép, közösségi oldalak, magány és a 
magány egyre nagyobb mélysége.

Álljunk már meg egy kicsit és gondolkozzunk 
el, mi a fontos és mi nem.

déri ANdráS kArNAgy

gyereknap a millenárison
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05.27. szombat 19.00
KALÁKA 
AKUSZTIKUS KONCERT 
FELNŐTTEKNEK
BECZE GÁBOR, GRYLLUS DÁNIEL,
RADVÁNYI BALÁZS
Vendég: BALOGH KÁLMÁN
                 cimbalomművész

05.30. kedd 10.00, 11.00
TIPEGŐ-TOPOGÓ
A BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ
BABASZÍNHÁZI ELŐADÁSA

 ZENE 
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden csütörtökön Guzsalyas táncház. MÁJUS 30., 21.00: Milonga 
nuevo – argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 25., 18.00: Táncoló zongorabillentyűk – a gavotte-tól a csárdásig. Az Egri&Pertis Duó 
hangversenye. MÁJUS 27., 18.00: Bartók Béla és Leoš Janáček kamaraművei – cseh-morva és magyar népdalok. 
Az Anima Musicae Kamarazenekar kamaraestje. Közreműködik az Art Budapest Quartet (1025 Csalán út 29.). 

 NYUGDÍJASOKNAK 
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 24.: Hírességek a Farkasréti sírkertben. MÁJUS 31.: Kirándulás a Ró-
mai-partra. JúNIUS 14. Tiszai sétahajózás Szeged környékén. Részletes információ: (06 1) 326-7830, tothbuda@chello.hu.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB várja az érdeklődő jelentkezőket. JúNIUS 2-án 13.30-tól tartják következő klub-
napjukat, amelyen tájékozódhatnak a további programkínálatukról. Klubvezető: Besenyei Zsófia (besenyeizsofi@
gmail.com, 1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE: JúNIUS 7-én 16 óra, (Keleti Károly 
u. 13/b) Béres Marcell előadása. JúNIUS 14.: kirándulás Királyrétre – találkozó 8.45-kor a Nyugati pu.-on az in-
dulás-érkezés tábla alatt, visszaérkezés 16 órakor Nyugatiba. JúNIUS 21.: évadzáró szalonnasütés a Budakeszi 
Vadaspark előtt. Találkozó 9.30-kor a Széll Kálmán téren (mindenki hozzon sütnivalót). Szeptemberi előzetes: 
autóbuszos kirándulás – Majkpuszta, Vértesszőlős, Tata (önkormányzati támogatással). Jelentkezni már a június 
7-i összejövetelen lehet.

 KLUBOK 
KLEBELSBERG KULTúRKúRIA: MÁJUS 29., 18.00: Zöldág Ékszerkészítő Műhely (1028 Templom utca 8–10.).
INDIAI FILMKLUB: JúNIUS 2., 18.00: Prakash Mehra: Namak Halaal (Amrita Sher-Gil Kulturális Központ, 1025 
Búzavirág u. 14.)
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: MÁJUS 30.: Látogatás a kőbányai Szent László-templomban. Benedek 
András orgonaművész koncertje és a templom megtekintése vezetővel. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 
óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenet-
rögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: MÁJUS 29., 19.30: Kájoni Szabadegyetem. Barokk bőség. Szakralitás az épí-
tészetben. Cságoly Ferenc építész előadása. JúNIUS 3., 10.00: Józsa Emmi selyemfestő kiállításának megnyitója 
(1025 Szilfa utca 4.).
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig a Thirring 
Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 KIRÁNDULÁSOK 
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: MÁJUS 28.: Mátra. Kisvasút Gyöngyösre. Találkozó 7.45., Stadion, Volán-pu. 
MÁJUS 31.: Pilis. Találkozó 8.00, Nyugati, pénztárak. JúNIUS 4.: Vértes. Találkozó 9.15., Alkotás u 7/b, Vértes-volán. 
Buszos utak: MÁJUS 27.: Gemenc. JúNIUS 10.: Szlovákia. Információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerlei-
der@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: JúNIUS 4.: Pilis-hegység. Találkozó 8.00 óra, Újpest városkapu Volán pénztár. 
Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
KLEBELSBERG KULTúRKúRIA: MÁJUS 30., 18.30: Művészet és irodalom – Róma alapítása, római hősök a királyság 
és köztársaság korából – Ludmann Mihály művészettörténész előadása. MÁJUS 31., 18:00: Ablak a nagyvilágra 
– Franciaország: elnökválasztás után, parlamenti választás előtt. Előadó: Prof. dr. Gazdag Ferenc, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora (1028 Templom utca 2–10.).
BKIK SZÉKHÁZ: Kamarai előadások, kérdezz-felelek! MÁJUS 25., 17.00: Géntechnológia a mezőgazdaságban. Mit 
kockáztatunk és miért? Előadó: Prof. Dr. Darvas Béla, az MTA doktora, a GMO-Kerekasztal és a Magyar Ökoto-
xikológia Társaság egyik alapítója és elnöke. Az előadás helyszíne a VII. emeleti Széchenyi-terem (1016 Krisztina 
krt. 99., az előadás-sorozat ingyenes, de regisztráció szükséges: koordinacio@bkik.hu, 488-2116). 
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR ÉS A NYÉK–KURUCLES EGYESÜLET szervezésében MÁJUS 23-án, 17.00 
órakor Tudós, hazafi, világpolgár – Pulszky Ferenc életútja címmel, vetítéssel egybekötött előadást tart dr. Csorba 
László történész, egyetemi tanár. A rendezvény ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben (1021 Hűvösvölgyi 
út 85., tel.: 200-1098).
SZENIOR AKADÉMIA: MÁJUS 22., 17.00: Az emberi agy egészséges öregedése. Prof. Vidnyánszky Zoltán, az MTA 
Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központja vezetőjének előadása. Belépő: 500 Ft (Villányi 
úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11–13.).

Hogyan neveljünk boldog gyerekeket?
– Adjuk bölcsődébe, vagy maradjunk vele mindenáron otthon? Engedjük-e tévét nézni? Külön alvás, együtt 
alvás? Büntessük vagy ne büntessük? Waldorf-iskolába írassuk vagy a legközelebbi általános iskolába? Sok 
forrás áll rendelkezésünkre, mégis tele vagyunk bizonytalansággal, a kimerülés szélén állunk, pedig csak egy 
dolgot szeretnénk, hogy gyermekünk kiegyensúlyozott legyen. Vajon létezik-e erre recept? Mi az, ami gyer-
mekeink számára valóban érzelmi biztonságot jelent? A Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett 
műhelyfoglalkozást – legalább tíz fő jelentkezése estén – MÁJUS 25-én 16.30–18.30-ig tartják a 1027 
Erőd u. 11. szám alatt. Jelentkezés Retek Dianánál: (06 20) 804-5509.
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– A kiállításon tervezőgrafi-
kai tervek, néhány festmény és 
egyedi grafikák láthatók. Sok a 
fekete tussal készült kép, mert ez 
a világ nagyon közel áll hozzám. 
Kedvelem a japán kalligráfiát 
(„leraksz valamit és az úgy van”), 
fontosnak tartom ezt a fajta hatá-
rozott vonalakra, formákra épülő 
jelhagyást. 

Mióta rajzol?
A BME Ipari termék- és for-

matervező mérnök alapszakára 
vettek fel az érettségit követően, 
de egy év után abbahagytam, 
mert rájöttem, hogy nem vagyok 
mérnöktípus. Hiányoztak a sza-
badabban értelmezhető felada-
tok. Hálás vagyok a szüleimnek, 
hogy támogattak a váltásban an-
nak ellenére, hogy egyikük sem 
foglalkozik művészettel. Ezután 
a Budai Rajziskolába kerültem, 
ahol sok technikai fogást elsa-
játíthattam a kétéves grafikusi 
képzés alatt. Eközben Kéry Bá-
lint Bencénél, aki szintén segített 
a felvételire való felkészítésben, 
azt tanultam meg, hogyan lehet 
elmélyülten alkotni. Tavaly fel-
vettek a MOME-ra, ahol most 
elsőéves vagyok tervezőgrafika 
szakon.

A betű tudat alatt is hat
Bessenyey Bertalan tervezőgra-
fikus hallgató képeiből nyílt kiállí-
tás a Marczibányi Téri Művelődési 
Központ M Galériájában május 
18-án. A kiállítást Riczkó Andrea, 
a II. Kerületi Önkormányzat kép-
viselője nyitotta meg. A MOME 
elsőéves tervezőgrafika szakos 
hallgatójával a vizuális kommu-
nikációról és a betűk világáról 
beszélgettünk.
 

Jól döntött?
Megtaláltam magam benne. 

Manapság már a grafika helyett 
inkább a vizuális kommuniká-
ció lenne a helytálló megnevezés. 
Ez azt jelenti, hogy más területek 
nyelvét, eszközeit is használnom 
kell ahhoz, hogy elérjek egy adott 
célt és ez inspiráló. A világ az on-
line jelenlét miatt kitágult, ma 
már nemcsak egy logót vagy névje-
gyet tervez a grafikus, hanem sok 
minden más is társul mellé, mint 
például animáció, fotó vagy hang. 

Melyik területet kedveli a 
leginkább?

A tipográfiát, a kiállításomon 
látható tervek is szorosan kapcso-
lódnak a betűkhöz. A  betű olyan 
kommunikációs eszköz, amit nem 
feltétlen tudatosan érzékelünk, 
sokkal inkább tudat alatt hat. Na-

gyon nagy tudománya van, egy 
komoly betűtípus végigtervezése 
óriási munka, akár több évig is 
eltarthat. Persze nem feltétlenül 
kell ekkora távlatban gondolkod-
ni, egy logotípia megtervezése is 
izgalmas kihívást jelent.

Van grafikus példaképe?
Nagyon kedvelem Katyi Ádám 

munkáit, érthető, okos letisztult 
dizájn. Jancsó Áron egyedi stí-
lusa is közel áll hozzám. Sajnos ő 
a közelmúltban elhunyt egy bal-
esetben. Hihetetlen tehetséges 
volt. Mindkettejük munkái sok 
motivációt adtak, rávilágítottak 
arra, hogy van értelme kitartóan 
dolgozni ebben a szakmában.

Milyen tervei vannak grafi-
kusként?

Nagyon gyakorlati dolog gra-
fikusnak lenni. Munkámnak a 

műfajból adódóan látható vég-
eredménye van, legyen szó arcu-
lat-, csomagolás- vagy kiadvány-
tervezésről. A visszajelzésekből 
mindig sokat tanulok. Már most 
jó pár felkérést kaptam, így tesz-
telhettem magam éles helyze-
tekben is. Még évekig tanulni 
fogok, de mivel ez a szakma nem 
feltétlenül végzettséghez kötött, 
a suli mellett szeretnék a ké-
sőbbiekben is dolgozni. Távoli 
tervem az, hogy saját stúdióm le-
gyen, de  nagyobb ügynökségnél 
is szeretném kipróbálni magam, 
mert abból szakmailag rengete-
get profitálhatok.

Melyik munkájára a legbüsz-
kébb?

Tavaly készítettem egy kiad-
ványt, amely a városban élő ma-
darak helyzetével és megítélésé-

vel foglakozik. A füzetben 
ezzel a témával kapcsola-
tos cikkeket dolgoztam fel, 
melyeket illusztrációkkal 
és poszterekkel egészítet-
tem ki. Korunk technikai 
hátterét is használva egy 
applikáció segítségével, 
ha beszkennelik az álla-
tok képét, meghallgat-
ható az ábrázolt madarak 
hangja. Nagyon szeretem 
a természetet, gimnazis-
ta korom óta cserkész-
kedem, örülök, hogy 
ebben a zöld kerületben 
élhetek.

Novák ZSófi ALiZ

Az M Galéria kiállítása
május 31-ig látogatható 
a Marczibányi Téri Művelődési Központ 
(1022 Marczibányi tér 5/a) nyitvatartási idejében
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Manapság mindenki azt hi-
szi, sokat tud a világűrről. 
Ez bizonyára így is van, hi-
szen már nem gondoljuk, 
hogy a Föld lapos és a Nap 
körülöttünk kering. Eljutot-
tunk a Holdra – lassan fél 
évszázada – és már nem a 
hidegháború szabja meg az 
űrkutatás lényegét, bár va-
lóban sokat lendített rajta a 
XX. század nagy versengése. A mi micsoda- sorozatban 
megjelent, A bolygók és az űrutazás című könyv sok 
képpel, rövid, de tartalmas szövegekkel járja körbe és 
foglalja össze az emberiség eddig elért eredményeit, 
s mindazokat a tudnivalókat, amikbe szondái, mű-
holdjai, távcsövei segítségével bepillanthatott. Néha 
olyan helyekre is, csillagködökbe, naprendszerünk 
bolygóinak felszínére, ahová talán már nem is illendő 
bekukkantani. Közben sorra veszi a Nap családját, a 
mi naprendszerünket, az űrmissziókat, az űrhajósok 
kiképzését, ruháit, és van benne kislexikon is. Bele-
gondolhatunk, mit jelent az, hogy a naprendszer 
tömegének 99,9 százalékát a Nap teszi ki, hogy a 
Vénuszon az átlaghőmérséklet 464 Celsius fok, hogy 
a Jupiter 1300-szor nagyobb, mint a Föld, hogy az 
Uránusz mitől kékeszöld. Eszünkbe sem jut, mikor 
a Föld felszínén utazgatunk, rójuk a kilométereket, 
hogyha ugyanezt fölfelé tennénk meg, 100 kilométer 
után a világűrben találnánk magunkat. Föntről, az űr 
magányából az ember megérezheti kicsinységét, boly-
gójának megismételhetetlenségét, s azt, hogy annak 
mennyire törékeny az egyensúlya. Ha nem vigyázunk 
rá, mai tudásunk szerint nincs hová menekülnünk.

Manfred Baur: A bolygók és az űrutazás – Irány 
a világűr! Babilon kiadó, 2016, 3200 Ft.

 ZSZ

Nagy Judit nevét, arcát 
és hangját sokan jól is-
merik. Éveken át volt a 
Magyar Televízió bemon-
dónője és műsorvezetője. 
Többek között a Híradó, 
a Nappali, a Ma reggel 
és a Balatoni Nyár című 
műsorokat vezette. Ma 
beszédtechnika és kom-
munikációs coachként, 
trénerként segíti az em-

bereket, hogy rátaláljanak a saját hangjukra és 
magabiztosan, meggyőzően merjenek beszélni. 
Nagy Juditot most új oldaláról ismerhetjük meg: 
Ébredéseim címmel megírta első könyvét, ami egy 
őszinte, önéletrajzi írás, tíz éve tartó önismereti 
utazás története. Így vall róla: „Ez a könyv legalább 
annyit faragott rajtam, mint amennyire az anyává 
válásom csiszolta a személyiségemet. Hogyan? 
Erről írtam. Születés- és halálélmény, felkészülés 
és felkészületlenség, lerombolás és felépítés. Anya-
ságom, nőiességem, karrierem.”
Nagy Judit: Ébredéseim, Zazie Books Kft., 3300 Ft.

P. ZS.

A HónAP foTóJAFotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek 
a II. kerület értékeit és szépségeit mutatják be. Be-
küldési határidő minden hónap utolsó napja, leg-
közelebb: MÁJUS 31-én éjfél. Az adott hónapban 
beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak 
ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban, va-
lamint az év végén három alkotás összesen 90 ezer 
forint értékű díjazásban részesül. A képeket digitá-
lisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, 
min. 500 KB, max. 2 MB méretben.

A Semmi Konferencia alkotói, Földes Eszter 
és Lovasi András már a munka kezdeti fázi-
sában is gondolkodtak egy, az Erkel Szín-
házban bemutatott koncertszínház mellett 

MÁJUS 24-én 18.00 órai kezdettel a Klebelsberg Kultúrkúria 
filmklubjában egy 1954-ben készült fekete-fehér, magyar fel-
iratos svájci játékfilmet lehet megtekinteni, melynek címe: Uli, 
a cseléd, avagy András, a szolgalegény.

Klebelsberg Kuno könyvtárában megvolt az „András, a 
szolgalegény” című könyv, Gotthelf Jeremiás (1797–1854) 
svájci szerző világsikert aratott „Uli, a cseléd” című regényének 
Boross Mihály, 1948-as szabadságharcos író által magyarított 
változata. Az eredeti könyvből 1954-ben forgatott, nagy sike-
rű svájci filmet a 2016. évi Klebelsberg Kuno Héten láthatta 
a nagyközönség a Pest hi deg kút Alapítvány és a Klebelsberg 
Kuno Emléktársaság szervezésében.

A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. A regisztrációs 
lehetőség a Kultúrkúria honlapján (www.kulturkuria.hu), az 
esemény leírása mellett található (1028 Templom utca 2–10.).

Ébredéseim

A bolygók és az űrutazás
– Irány a világűr!

Uli, a cseléd, avagy András, a szolgalegény

Semmi Konferencia
is érvényesülő, hagyományosabb drámai 
formán, ahol a színész „színészkedik”, a 
zenész pedig „zenészkedik” Az így szüle-
tett dalos színházi előadás a Semmi Konfe-
renciának egy új, intimebb perspektíváját 
nyújtja.

Ebben a darabban – egy színészre bízva 
az összes drámai szerepet – Földes Eszter 
egymaga alakítja Pétert, a kisfiút, Zsuzsát, 
az édesanyát és a hajléktalan Jónás karak-
terét. Igazi színészi brillírozásra ad le-
hetőséget egy ilyen feladat. A  rendhagyó, 
egyszemélyes előadásban a konferencia a 
semmi természetéről egy igazán látványos 
bábelőadás formájában jelenik meg, amit 
vetített animációk és egyedi, sajátos fények 
tesznek még emlékezetesebbé. 

A történetet továbbra is a Kiscsillag ze-
néje központozza a zenekar és Lovasi And-
rás előadásában.

A dalos színházi előadás JÚNIUS 8-án 
19 órától lesz látható a Klebelsberg Kul-
túkúria színpadán. Jegyár: 3800 Ft (1028 
Templom utca 2–10.).

HOL-MI-VÁSÁR A KULTúRKúRIÁBAN
Legközelebb JúNIUS 3-án, szombaton 9–12 óra között lesz Pesthidegkúton bolhapiac a 
Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, 
árusításhoz előzetes bejelentkezés kell. Információ és jelentkezés: Korsós Ferenc, vonalas 
telefon: (06 26) 361 371, mobiltelefon: (06 30) 731-6181.
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A II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szer-
vezésében tavaly retrótáncklub indult havi rend-
szerességgel. 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 rész-
vétel térítésmentes, tánciskolai végzettséget nem 
várnak el. 

Legközelebb JúNIUS 15-én 15-17 óra között a 
I. Sz. Gondozási Központba (1027 Bem József tér 2.) 
várják a táncosokat. Szeptemberben pedig a III. Sz. 
Gondozási Központ (1028 Kazinczy utca 47.) lesz a 
rendezvény házigazdája.

Kis Judit az esztétikus mozgásképzést mestere-
itől, Berczik Sárától és Hajós Klárától tanulta, 
és évekig dolgozott Dévény Anna mellett, akitől 
a sérült gyerekek felerősítésére kifejlesztett 
„alkalmazott művészi torna” módszereit sajá-
tította el. Kezdetben gyerekekkel foglalkozott, 
később kezdett női tornát tartani élőzenére. 
Hogy mennyire hasznos és élvezetes a zenére 
végzett mozgás, azt az is mutatja, hogy több 
olyan tanítványa van, aki évtizedek óta láto-
gatja óráit. 

– Sokan fiatal vagy középkorú felnőttként 
kezdtek járni hozzám, ők ma már az ötvenes, 
hatvanas, hetvenes éveiket tapossák. Az évek 
múlásával nem ragaszkodhattam az akkori 
mozgásanyaghoz, hiszen kivétel nélkül min-
denkinél elindulnak az öregedési folyamatok, 
amelyeket megállítani ugyan nem, de lassítani 
nagyon is lehet. 

Judit senkinek sem ígér csodát, nem ámítja 
azzal a hölgyeket, hogy varázsütésre lefogynak 
vagy megfiatalodnak, de hisz abban, hogy ezzel 
a rendszeresen végzett mozgásformával nagy-
ban javítható az ízületek és az izmok állapota, 
beindítható a szervezet öngyógyító képessége, 
akár a porcképződés is.

– Sosem késő elkezdeni. Sok nőnek aktív 
korában nem jut ideje a heti rendszerességgel 
végzett tornára, és később attól tart, hogy már 
nem képes – akár túlsúly, vagy térd-, váll-, 

Frissen, fiatalosan, fájdalom nélkül
derékfájdalom miatt – elvégezni az adott gya-
korlatokat. Én mindenkit biztatni szeretnék. 
Mozgásszervi problémákon csak mozgással 
lehet segíteni. Nem baj, ha eleinte nem tud 
mindent megcsinálni, de biztos, hogy fejlődni 
fog. Nemcsak az egyes óráknak, de a hétnek is 
megvan a maga felépítése, a hétfői bemelegí-
téstől, nyújtástól a pénteki lendületes izom-
erősítésig. A motivációban sokat segít a zene 
is, az élő zongorajáték, amit minden résztvevő 
nagyon kedvel, és ami egyben fontos eszköze 
a gyakorlatvégzés dinamikájának.

Kis Judit munkája pedagógiai részét is lé-
nyegesnek tartja, hiszen sokakat bátorítani, 
biztatni kell. Az órán nemcsak a pontosan 
végrehajtott gyakorlat számít, hanem a jó 
hangulat is. Másik fontos alapelve a tudatos-
ság, a testtudat fejlesztése. A változatos zenére 
végzett változatos mozdulatsor nem engedi, 
hogy automatikussá váljanak a mozdulatok. 
Figyelni kell a helyes végrehajtásra, a tartásra, 
a koordinációra és ezzel nemcsak a testi, de a 
szellemi képességeket is frissen lehet tartani.

– A mozgás időskori romlásáért, a gyakori 
egyensúlyvesztésért és elesésekért a közpon-
ti idegrendszer funkcióinak hanyatlása felel. 
Az a tapasztalatom – és ezt számos tanulmány 
is bizonyítja –, hogy ez a mozgásforma leg-
alább olyan jó hatással van a központi ideg-
rendszerre, mintha időskorban elkezdenénk 
idegen nyelveket vagy verseket tanulni. Fog-
lalkozásaimat négy alappillérre építem. Ezek 
az aszimmetria, a koordináció, az ellentét és 
az egyensúly. Az első három elemet az erede-
ti Berczik-módszeren alapuló mozdulatsorok 
is tartalmazzák. Új – és rendkívül lényeges 
– összetevő az egyensúly. Az egyensúlyi gya-
korlatokkal a mélyen fekvő, csonthoz közeli 
izmokat erősítjük, amik védik az ízületeket. 
Ez azért is fontos, mert a változókorban elin-
dul a csípő-, a váll- és a térdízületek kopása, 
valamint a csonttömeg csökkenése. Ezeknek 
a folyamatoknak a lassítása nagyban hozzá-
járul a fájdalom nélküli, jó minőségű élethez. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy az óráimon 
még sosem történt sérülés, és arra is, hogy a 
régóta és rendszeresen a csoportomba járó 
hölgyeknek nincs csontritkulása, és olyan 
sincs, akinek térd- vagy csípőműtétre lenne 
szüksége. A mozgás a legjobb út az időskori 
teljes élethez.

Péter ZSuZSANNA

Retro Táncklub – közkívánatra folytatódik

Kis Judit

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

Bizonyára sokan ismerik a kissé ironikus 
mondást: ha ötven felett reggel felkelsz 
és nem fáj semmid, valószínűleg meg-
haltál. Ennek, szerencsére, korántsem 
kell így lennie. Sok mindent tehetünk 
egészségünk és jó életminőségünk meg-
őrzése érdekében, de minden bizonnyal 
legjobb a rendszeres mozgás. Kis Judit 
Berczik Sára-díjas mozgáspedagógus 
órái az esztétikus mozgásképzés és a 
gyógyító torna elemeit ötvözik. Munká-
jának hatékonyságát az órákat rendsze-
resen látogató hölgyek igazolják: tartá-
suk és ruganyosságuk évekkel mutatja 
fiatalabbnak őket valós koruknál.
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A később „Budapest apostola-
ként” emlegetett kanonok létre-
hozta az építőbizottságot, és a dr. 
Vaszary Kolos hercegprímástól 
kért 40 ezer koronás kölcsön-
ből megvásárolták Probst Fer-
dinándné, született Wagner Má-
ria és társai, Wagner Alajos és 
dr. Millacher Lajos Kacsa utcai 
szikvízgyárosok 1881-ben épített 
kétemeletes bérházát a Pálffy (ma 
Bem) tér 4. szám alatt, ahol a Für-
dő utcai távbeszélőközpont budai 
fiókállomása is működött.

A lebontott épületek (a vele 
szomszédos kisebb házat is meg-
vették) helyén 1911. december 
17-én helyezték el az ötemeletes, 
manzárdtetős székház alapkövét, 
az ünnepi beszédet Kanter Károly 
mondta: ,,Három fiatal, lelkes pap, 
Milakovszky István, Thym Adolf és 
dr. Sebők Imre látva azt, hogy itt 
Budán a katolikusok nélkülöznek 
olyan helyiséget, ahol társadalmi 
téren találkozhatnak, katolikus 
ügyeiket megbeszélhetik, […] hova 
aggodalom nélkül mehetnek és vi-
hetik magukkal családtagjaikat 
szórakozni: elhatározták, hogy Ka-
tolikus Kört alakítanak. […]

A budai társadalom színe-java 
jelent meg a szervezkedő gyűlésen, 
még pedig olyan nagy számban, 
hogy a terem zsúfolásig megtelt és a 

A Budai Katolikus Kör

Katolikus Körbe tömegesen léptek be 
a tagok. […]

Midőn azonban a Budai Katoli-
kus Kör tőle telhetőleg, sőt nem egy-
szer nagy áldozatok árán iparkodott 
megfelelni feladatának és a katoli-
kus polgárok társadalmi igényeit 
kielégíteni, mindinkább érezhetővé 
vált egy megfelelő és saját tulajdo-
nát képező helyiség hiánya. Hiszen 
a mi Körünk hivatása, hogy nem egy 
kerületnek, hanem a székesfőváros 
budai oldalán élő összes katoliku-
soknak legyen Katolikus Köre és 
találkozó helye, hogy egyéb kaszi-
nókkal kényelem dolgában is kiáll-
hassa a versenyt és hogy nagyobb 
közönséget fogadhasson be az ösz-
szejövetelekre és előadásokra és hogy 
kulturális eszközökkel is kellően fel 
legyen szerelve.”

A 250 ezer koronás bankköl-
csönből felépült szecessziós stí-

lusú palotát Baumgarten Sándor 
tervezte, az épület udvarán meg-
hagyva a török időkből szárma-
zó, öt méter falvastagságú Ka-
kas-bástyát az ágyúkamrákkal, 
és a Kakas-kaput. A Budai Kato-
likus Kör 1912-ben átadott szék-
házának a tér felőli homlokzata 
az első és a második emeleten 
kétszintes színháztermet rejtett, 
de a vendégek egy klubszobában 
billiárdozhattak is.

Az épület földszintjén volt Bo-
rovszky Lajos Kakas-kapu sörö-
zője, a Budapesti Magyar Királyi 
Folyammérnöki Hivatal, a brazil 
konzulátus és a budai evangélikus 
családok találkozóhelye, a Pálffy 
étterem, melyet Mayer Pál és fe-
lesége, Polifka Anna vezetett. 
A felszolgált borokat saját, Bala-
ton melletti 18 holdas szőlőjük-
ben termelték.

Az emeleti lakásokban az év-
tizedek során lakott Burián Róza 
fővárosi tanító, Oberhuber Jenő 
déli vasúti titkár, Szász Sándor 
MÁV-főorvos, Joachim Ferencné 
Sebők Margit festőművész, Torda 
Kálmán postamérnök, dr. Stekly 
Lajos rendőrkapitány, Weeber 
Alfréd nyugalmazott altábornagy, 
Rimély Gyöngyi miniszterelnök-
ségi irodatiszt, Hornyák Endre 
okleveles  gépészmérnök, műsza-
ki havidíjas, dr. Faragó Sándor, a 
Magyar Tisztviselők Takarékpénz-
tára ügyvezető igazgatója, Basili-
des Barna festőművész, Gyarmati 
Artúr kereskedő, Balázsik Róza 

A Budai Katolikus Kör 1902-ben 
alakult meg, egyházi elnöké-
nek Kanter Károlyt, a Budavári 
Palota plébánosát választották, 
a világi elnöki tisztséget pedig 
Pallavicini Ede őrgróf töltötte 
be. Az egyesület a Toldy Ferenc 
utcában kapott helyiségben tar-
totta rendezvényeit, de a hama-
rosan hatszáz fősre növekedett 
taglétszám miatt Kanter elhatá-
rozta egy székház építését.
 

cseléd, mindenes és dr. Pálffy 
Elek ítélőtáblai bíró is.

A katolikus egyesület helyi-
ségeiben pedig egymást érték a 
jótékonysági bálok, előadások, 
koncertek, 1924. november 8-án 
este például József Ferenc királyi 
herceg és Anna királyi hercegasz-
szony tiszteletére tartottak zárt-
körű díszhangversenyt, melyen a 
Budai Dalárda mellett az Opera-
ház több énekese is fellépett.

Az épületet 1945-ben haszná-
latba vette a Külügyminisztérium, 
de a Budai Katolikus Kört hivata-
losan csak 1949. július 5-én osz-
latták fel. A  szintén szecessziós 
stílusú Számvevőszék palotájával 
harmonikus egységet alkotó há-
zat Csák Gézáné építészmérnök 
1995-ben átalakította. Díszeit 
leverték, homlokzatát néhol az 
első emeletig visszabontották, il-
letve kőlapokkal burkolták be, a 
padlást megszüntették, helyette 
teraszos lapostetőt terveztek, az 
udvart üvegtetővel fedték le.

A Bem téri ház jelenleg is a 
Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium B és C épülete, itt alakítot-
ták ki az aulát, amely helyet ad az 
állománygyűlésektől a fogadáso-
kig különféle rendezvényeknek. 
Az egykori színház „maradványa” 
a másik nagy befogadású helyi-
ség: a konferenciaterem, ahol a 
misszióvezetők (nagykövetek, 
főkonzulok) évente összeülnek 
tanácskozásra.

verrASZtó gábor

A Bem téri ház ma a Külgazdasági és Külügyminisztérium B és C épülete

A katolikus egyesület helyiségeiben egymást érték 
a jótékonysági bálok, előadások, koncertek
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Augusztus végéig buszpótlás az 56-os és a 61-es villamos vonalán

A támogatás a II. kerülethez tartozó köz-
terület rendbetételére és kialakítására, va-
lamint a helyreállított terület folyamatos 
gondozására használható fel. A  pályázato-
kat folyamatosan, beérkezési sorrendben 
bírálják el. A  beérkezés végső határideje: 
2017. AUGUSZTUS 31., csütörtök.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösz-
szeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mérté-
kének felső határa bruttó 400 ezer Ft, a pá-
lyázati támogatás maximuma pedig a teljes 
költségvetés 70%-a lehet. A pályázati kiírás 
(pályázati felhívás és adatlap) letölthető a 
II.  Kerületi Önkormányzat honlapjáról, il-
letve kérésre elektronikusan is megküldik 
az érdeklődőknek. A pályázattal kapcsolat-
ban további felvilágosítást Fábián Tamara 
polgármesteri referens ad a (06 1) 346-
5545-ös telefonszámon, vagy a fabian.ta-
mara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Az önkormányzat örömére szolgál, hogy 
évről évre többen jelentkeznek a pályázat-
ra, és hogy a megvalósult környezetszépí-
téssel hozzájárulnak a kerület tisztán és 
rendezetten tartásához. A  fenti képek jól 
szemléltetik, hogy a pályázat segítségé-
vel milyen látványos eredmény érhető el 
egy-egy korábban elhanyagolt közterüle-
ten.

Idén is folytatódik 
a Fogadj örökbe egy közterületet! program

Negyedik alkalommal hirdet környezet-
szépítési pályázatot a II. Kerületi Önkor-
mányzat a területén működő társadalmi 
szervezetek (egyházak, civil szervezetek 
és társasházak), továbbá magánszemélyek 
részére. A programra 2017. augusztus 31-ig 
lehet jelentkezni.

A Fővárosi Önkormányzat beruházásában, az 
Ördögárok Konzorcium kivitelezésében május 
27-én indulnak a támfalépítési munkák, és a 
tervek szerint szeptember 30-án fejeződnek be, 
kihasználva az iskolaszünet nyújtotta kisebb 
forgalmat. A kivitelezési munkák két részre 
bontva, szakaszosan zajlanak. Az 1. számú tám-
fal a Riadó utca–Kelemen László utca között 
teljes mértékben átépül. A rövidebb vágányzár 
érdekében új támfalrendszert alkalmaznak 
előregyártott vasbetonelemek felhasználásával. 
A 2. számú támfalat a Kelemen László utca–Zu-
hatag sor között a rekonstrukciót követően 
gabiontechnológiával magasítják meg.
A munkálatok miatt MÁJUS 27-én üzemkez-
dettől AUGUSZTUS 28-án üzemzárásig a Hű-
vösvölgy és Budagyöngye közötti szakaszon 
szünetel a villamosközlekedés.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
arról tájékoztatott, hogy a vágányzár idején 

a lehető legjobb kiszolgálás érdekében az 
59-es (59B) villamosok a Budagyöngyéig, az 
56-os, 56A és a 61-es villamosok a dél-budai 
végállomásuktól a Szent János Kórházig köz-
lekednek.

A villamosok helyett 61-es jelzéssel pótló-
buszjárat közlekedik Hűvösvölgy és a Széll 
Kálmán tér között. A pótlóbuszok a Széll Kál-
mán tér és Budagyöngye között gyorsjáratként 
közlekednek, és csak a Szent János Kórháznál 
állnak meg. A buszok Budagyöngye és a hű-

vösvölgyi végállomás között minden üzemelő 
alaphálózati autóbuszmegállóban megállnak. 
A villamospótló buszok közlekedését a Vadas-
kerti út és a Kelemen László utca között léte-
sített ideiglenes buszsáv segíti majd, remélve 
a gyorsabb, gördülékenyebb közlekedést.

A BKK tájékoztatása szerint kiemelt figyel-
met fordítanak arra, hogy pótlójáratként a 
lehető legnagyobb százalékban alacsonypadlós, 
légkondicionált, kamerával felszerelt járművek 
közlekedjenek. 

A hűvösvölgyi villamosvonal támfalfelújí-
tása miatt forgalomkorlátozás lép életbe 
az 56-os, az 56A, az 59B és a 61-es villamo-
sok közlekedésében. A Budagyöngye és a 
Hűvösvölgy között május 27-től augusztus 
28-ig szünetel a villamosforgalom, helyet-
te pótlóbuszok járnak.
 

IlyEn volT... IlyEn lETT...

már mAgánSzEmélyEK
réSzérE IS!
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A hárs 1980 óta helyi védett érték, 
táblával is megjelölték, és az összes 
turistatérkép feltünteti. Magánte-
rületen áll – szomszédságában egy 
szintén koros tölgyfával és egy ős-
öreg cseresznyével –, de az utcáról 
is jól látható. A telek tulajdonosai 
nagy gonddal ápolják, és még egy 
kis padot is tettek alá: aki az évszá-
zados törzsnek dől, és belebámul a 
hatalmas zöld lombba, azt békes-
ség és nyugalom járja át.

Pesthidegkút 1950 óta része Bu-
dapestnek. Igazi sváb nagyközség 
volt előtte – a hárshoz vezető utcá-
kon, az Ófalu városrészben ez ma is 
érzékelhető. Ha másból nem, ab-
ból, hogy a helyiek gót betűs né-
met utcatáblákat is kihelyeztek. 
A fa a Gazda utca–Nóra utca–Hi-
deg utca–Rákos utca által bezárt 
területen áll.

A gyep közepén nő, amolyan 
utolsó mohikánként, számos nö-
vény ölelésében. Korát egyes becs-
lések ötszáz évre teszik. Az biztos, 
hogy a középkorban, amikor Buda 

Utolsó hírmondó a Gazda utcában
Budapest legöregebb fájának megtisztelő címéért többen is verse-
nyeznek: köztük van a II. kerület egyik büszkesége, a pesthidegkúti 
kislevelű hárs is. Ha talán nem is ez a legidősebb fa, de mindenkép-
pen tekintélyt parancsoló. Törzskerülete több mint négy és fél mé-
ter, lombkoronája hatalmas, magassága is húsz méter felett lehet.
 

innen nézve még 
egy távoli város 
volt, vagy amikor 
Mátyás király úri 
társaságban er-
refelé vadászga-
tott, a környéken 
nagy erdőségek 
voltak a hársfélék-
ből. Ennek emlékét 
őrzi a Hárs-hegy vagy 
a Hársakalja elnevezés 
is. A XX. századra az egyko-
ri rengetegből csak néhány pél-
dány maradt: a régi fotókon még 
látszik, ahogy elszórtan álltak a 
Csúcs-hegy felé emelkedő fás le-
gelőn. Miután a terjeszkedő fővá-
ros igényei szerint felparcellázták 
Pesthidegkútnak ezt a szélét is, 
már csak a Gazda utcai hárs ma-
radt, utolsó hírmondóként. (Két 
hasonlóan idős példány nő még a 
közeli Nagykovácsiban is, ők így 
hárman a régi idők tanúi.) 

Ránézésre úgy tűnik, hogy ez a 
hársfa nem sűrű erdőben nevel-
kedett, hanem inkább önmagá-
ban állt, hisz koronája kiterjedt, 

szabályos. A törzs körmérete 
is inkább azt valószínűsíti, 

hogy akkor járunk köze-
lebb az igazsághoz, ha 

250 év körülire tesszük 
a korát. (Ezt becsüli a 
fáról az 1980-as vé-
delme óta gondos-
kodó Főkert is.) És 
nem nehéz azt sem 
kinyomozni, hogy ki 

ültethette egykor a kis 
facsemetét, ugyanis a 

telken álló ház is eny-
nyi idős. Ez Pesthidegkút 

legrégibb épülete, fala vas-
tag vályogból van, oldalról pedig 

masszív támasztófalak segítenek 
viselni a tető terhét. Az 1700-as 
évek utolsó évtizedeiben fontos 
út vezetett erre a Csúcs-hegy és 
a Vihar-hegy közti Virágos-nye-
regben, amely Hideg-Kuthtat (a 
mai Pesthidegkutat) kötötte ösz-
sze Krottendorffal (Békásmegyer), 
Ürömmel és Alt-Ofennel (Óbuda). 
Az 1763 és 1787 közt készült katonai 
felmérés térképein már tisztán ki-
vehető az út. Ez volt a falu legszélső 
épülete, és nem véletlenül: akkori-
ban vámházként szolgált. Mellette 
vezetett az út a gercsei templomig 
is, ami a hidegkútiak számára fon-
tos zarándokhely volt (és féltve őr-
zött kincsük ma is). 

Jó száz évvel később Hidegkutat 
már a terjeszkedő főváros zajától 
menekülő városiak kezdték fel-
fedezni. A  századforduló körül a 
felvidéki Rimabányán meggazda-
godott Lázár család emelt takaros 
kúriát a telek felső végébe, ami ak-
kor a mai Hideg utcától egészen a 
Gazda utcáig húzódott. Ez az épület 
is megvan, de több lakásra oszt-
va, némileg átépítve; és az egykori 
kertet is nagyrészt beépítették, 
több telekre felosztva. Az ódon 
vályogházból kis átépítéssel sze-
mélyzeti lakás lett. Lázárék hozták 

– a kert mai gazdasszonyának ked-
ves közlése szerint – a kert másik 
ékességét magukkal, egy tölgyfa-
csemetét, ami mára szintén le-
nyűgöző óriássá nőtt és tonnaszám 
termi a makkot. 

A hársat az egykori vályogház 
építői ültethették a kertbe, ké-
sőbb pedig a Lázár család gon-
dozta (és leszármazottjai gon-
dozzák ma is) a terebélyesedő fát, 
ami idős kora ellenére nagyon jó 
egészségnek örvend. Egy nagyobb 
oldalágát tíz éve ugyan elvesztette, 
de évről évre nevel új hajtásokat. 
Végignézte, ahogy a török korban 
elnéptelenedett vidéken a sváb 
gazdák virágzó falut építettek fel, 
látta elmagyarosodásukat, háború 
utáni kitelepítésüket, és megél-
te, hogy Pesthidegkút alvóváros-
sá váljon Budapest határában. 
A hársak hosszú életű fák – So-
mogyból tíz méter körméretű pél-
dányait is ismerhetjük –, így még 
sokáig nőhet itt. Mi pedig, ha arra 
járunk virágzásakor, megérezhe-
tünk valamit abból, amit sem a 
régi térképek, sem az iratok, sem 
az ódon házak nem tudtak meg-
őrizni a régi budai hegyek han-
gulatából: a hárs illatát.
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Kilátás a Csúcs-hegy felől, előtérben a Pesthidegkúti-medence 
teljes lombú fákkal 1935-ben
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• PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMP-
LOM: JúNUS 3–4. Pünkösdi ferences férfiza-
rándoklat Szécsény–Szentkút–Szécsény útvonalon 
(információ:pasapleb@gmail.com). JúNIUS 4. 
Keresztény filmek, kiadványok vására a templom 
előtt a szentmisék után (1026 Pasaréti út 137.).
• PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: 
istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor, 
csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet 
vasárnap 8 és 10 órakor. A bibliaórák kedden 18 
órakor kezdődnek. JúNIUS 2-án pénteken, 18 
órakor a Világ-egyetemi előadások keretében dr. 
Erdélyi Judit orvos tart előadást Önmegvalósítás 
vagy önmegtagadás? címmel. JúNIUS 4-én 8.30, 
11 és 18 órakor pünkösdi ünnepi istentisztelet, 
úrvacsorai közösséggel. JúNIUS 5-én 10 órakor 
istentisztelet. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 
(1026 Torockó tér 1.).
• CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS RE-
FORMÁTUS TEMPLOM: MÁJUS 25-én, 
Krisztus Urunk mennybemenetelének napján 18 
órakor istentisztelet. MÁJUS 27-én 11 órakor 
Csak tiszta forrásból! címmel Sinka István reformá-
tus költő születésének 120. évfordulójára emlékezve  
versmondóverseny és a Sinka életfa megkoszo-
rúzása a templomkertben. Fővédnök: A költő fia, 
Sinka Zoltán és Sinkáné Egyed Margit. Zsűri: dr. 
Szabó András előadóművész, dr. Medvigy Endre 
irodalomkutató, dr. Hegedűs Gyöngyi költő-fotós, 
Szente Attiláné tanár-presbiter, Győrffy Sándor 
presbiter, szerkesztő, dr. Hegedűs Géza presbiter, 
Budai Ilona népdalénekes, km.: Juhász Zoltán furu-
lyás. MÁJUS 28-án és JúNIUS 5-én 10 órakor 
istentisztelet. JúNIUS 4-én, pünkösdvasárnap 10 
órakor úrvacsorás istentisztelet és megemlékezés 
a trianoni békediktátum gyászos évfordulójáról. 
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna 
lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.
cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
• MÁRIAREMETEI BAZILIKA: JúNIUS 2-án, 
elsőpénteken 10.30-kor szentmise, utána Jézus 
Szíve-litánia, 20.30-kor a szabadtéri oltárnál 
rózsafüzér. JúNIUS 3-án, elsőszombaton 10 
órakor rózsafüzérima, 10.30-kor szentmise. Jú-
NIUS 4-én, pünkösd vasárnap a szentmisék 7.30, 
9, 10.30, 12 és 18 órakor kezdődnek. JúNIUS 
5-én, pünkösdhétfőn a Karizmák (a Szentlélek 
ajándékainak) ünnepe, a szentmisék 7.30, 9, 12 
és 15 órakor kezdődnek. A 15 órai szentmisét és 
a szentbeszédet dr. Erdő Péter bíboros, prímás 
mondja (1029 Templomkert u. 1.).
• REMETEKERTvÁROSI SZENTLÉLEK-TEMP-
LOM: JúNIUS 4-én, pünkösdvasárnap, a temp-
lom búcsúnapján a 10 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisét dr. Cserháti Ferenc püspök, a világszerte 
élő magyar katolikusok főpásztora vezeti. Közre-
működik a templom kórusa.
• BUDAI GöRöGKATOLIKUS TEMPLOM: 
vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, hétközna-
pokon 17.30-kor Szent Liturgia. JúNIUS 2-án 
egyházközségi bál az I. kerületi Polgármesteri 
Hivatal épületében (Kapisztrán tér 1.). Irodai 
fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30. Hon-
lap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
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Események kerületünk templomaiban

Az olasz az egyik legnépszerűbb tantárgy a Szent Angéla iskolában. Ennek oka 
a nyelv szépsége és az itáliai kultúra gazdagsága mellett kétségkívül a tantárgy 
anyanyelvi tanára, az umbriai születésű Stefano Bistacchi. Az olasz módra Bu-
dapesten is Vespával közlekedő fiatalember hazánkban igazi otthonra talált: sok 
barátot és sok lelkes tanítványt szerzett, kitűnően megtanult magyarul – csak az 
édes tésztával nem tud megbarátkozni.

– Már kicsi koromban vonzódtam Magyar-
országhoz. Még nem tudtam írni-olvasni, 
de nagyon szerettem és ismertem a zász-
lókat, és tetszett, hogy a magyar zászlónak 
ugyanazok a színei, mint az olasznak.

Három dolog érdekelt igazán: az oktatás, 
a kultúra és a turizmus. Úgy érzem, itt és 
most mind a hárommal tudok foglalkozni. 
Hét éve jöttem Magyarországra. Először a 
székesfehérvári Tatai Sándor Gimnázium-
ban tanítottam egy évig, és közben munkát 
kaptam az Olasz Kulturális Intézetben, ahol 
azóta is tanítok. Szerettem volna egy buda-
pesti gimnáziumban dolgozni, sok helyre 
elküldtem az önéletrajzomat, végül a Szent 
Angéla iskola fogadott. Szerencsére – mert 
nagyon jól érzem itt magam. Abban, hogy 
így alakult az életem, a sors keze lehet, hi-
szen ez egy ferences rendi iskola, én pedig 
Assisi mellől származom. 

Jó érzés, hogy Olaszország szinte az isko-
la része, gyakran utazunk a diákokkal As-
sisibe. Sokan választják az olasz nyelvet és 
nagyon jól megtanulják. Olasz szakos kol-
léganőmmel, Vörös Andreával sok progra-
mot szervezünk a diákoknak, visszük őket 
moziba, színházba, operába, hogy jobban 
megismerjék az olasz kultúrát. Andreának 
nagyon hálás vagyok, sokat segít nekem és 
nagyon jól együtt tudunk működni.

Megszerettem Magyarországot, a ma-
gyar embereket, akik sok mindenben ha-

sonlítanak az olaszokra: a hazaszeretetük-
ben és abban, hogy büszkék gyökereikre, 
kultúrájukra. Több európai városban is 
éltem, de szerintem Budapest és Berlin 
a két legjobb hely! Budapest gyönyörű, 
nap mint nap megcsodálom, és élvezem a 
nyüzsgését, azt, hogy rengeteg kulturális 
program közül lehet választani. Budapest 
arra inspirál, hogy mindig felfedezzek 
valami újat. Ez tanárként is fontos, mert 
nem elég egy tantárgyat tanítani, élet-
szemléletet, hozzáállást is kell. Ha én nyi-
tott és érdeklődő vagyok, akkor ezt adom 
át a tanítványaimnak is, akiktől persze én 
is rengeteget tanulok.

Megszerettem a magyar konyhát is, a ra-
kott krumpli és a hortobágyi palacsinta a 
kedvencem. A tésztákat viszont meg kelle-
ne hagyni az olaszoknak – a tésztát én nem 
tudom édesen megenni. A másik furcsaság 
nekem a leves. Mi évente egyszer eszünk 
levest, itt a menzán mindennap van. Min-
denki csodálkozik, hogy én először eszem 
a főételt és utána a levest, de nem akarom 
teletenni a gyomromat vízzel.

A hazám, Umbria az egyik legszebb hely 
a világon. Mégis, amikor nyaranta haza-
utazom, néhány hét után már hiányzik 
Budapest. Most már itt van az életem, itt 
vannak a barátaim. A  nyugdíjas éveimet 
Olaszországban szeretném tölteni, de ad-
dig lehet, hogy maradok.

Budai polgárok a kerületből…

Stefano Bistacchi
tanár
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Szűz Mária tisztelete egykorú a 
ferencesek Csíksomlyón való 
letelepedésével, amely az 1440-
es években történt. Az első, a 
gótikus templom patrónájának 
Sarlós Boldogasszonyt, vagyis a 
Szűz Mária látogatása Erzsébet-
nél titulust választották. Már az 
első évtizedekben elkezdődött 
Szűz Mária tisztelete, ami ab-
ban állt, hogy a templombúcsú 
napján a környék népe össze-
gyűlt Csíksomlyón. Rövidesen 
szokássá vált, hogy az évközi 
Mária-ünnepeken is jöttek hí-
vek a szomszéd helységekből a 
Szűzanyát köszönteni. 1444-ben 
IV. Jenő pápa a templom építé-
séhez nyújtandó segítségre biz-
tatta a híveket arra hivatkozva, 
hogy „igen sok nép jár Somlyóra 
Szűz Máriát tisztelni”. Ez a Má-
ria-tisztelet gyarapodott az idők 
folyamán.

Ezért gyűltek össze 1567. pün-
kösd szombatján is a székelyek 
Csíksomlyóra: segítséget kérni 
hitükben való megmaradásuk-
hoz és hálát adni Istennek és a 
Szűzanyának a segítségért. Meg-
fogadták, hogy nem valaki vagy 
valami ellen emelnek szót, ha-
nem Istenbe vetett hitüket erő-
sítik, ennek emlékére minden 
pünkösd szombatján egysége-
sen elzarándokolnak a Szűz-
anya tiszteletére Csíksomlyóra. 
Így indult el a pünkösdszom-
bati nagy zarándoklat, amelyet 
a mai napig hűségesen gyako-
rol a hívő székely nép, de nem 
csak ők, hiszen számos messzi 
helyről érkeznek a zarándokok. 

Ennek a fogadalmi búcsúnak a 
450. évfordulóját ünnepeljük az 
Úr 2017. esztendejében, megis-
mételve a régi kérést: „Tarts meg 
minket őseink szent hitében!”

A századok folyamán sok nyo-
morúságot szenvedtek a széke-
lyek, változtak az idők és a szo-
kások, csak ez nem változott: 
a zarándoklat Csíksomlyóra és 
Szűz Mária tisztelete. Mára Csík-
somlyó jelkép lett: elsősorban a 
székely nép katolikus hitvallá-
sának a fellegvára, a pünkösd-
szombati búcsú pedig az újra-
töltekezés alkalma, de nemcsak 
nekik, hanem a világon szétszó-
ródott magyarságnak és minden 
jóakaratú embernek.

A Csíksomlyói Szűzanya min-
den időben hazavárja gyerme-
keit. Igaz az is, hogy ő soha nem 
hagyta el hű gyermekeit, mindig 
megsegítette azokat, akik hozzá 
folyamodtak. Kimondhatatlan 
sok csoda és imameghallgatás 
történt, és történik napjainkig 
az ő közbenjárására. Éppen ez 
adja Csíksomlyónak kegyhely 
jellegét, amit nem szabad fel-
cserélnünk semmi másra, és 
meg kell őriznünk továbbra is.

Az idei csíksomlyói pünkösd-
szombati zarándoklat segítsen 
hozzá bennünket, hogy meg-
újítsuk és megéljük, amit őse-
ink megfogadtak, és azt, amit 
a Salvator-kápolna előtti kő-
keresztre felvéstek: „Isten, tarts 
meg minket őseink szent hitében és 
erényeiben”!

fr. urbáN erik
cSíkSomLyói temPLomigAZgAtó

450 éves a csíksomlyói
pünkösdi zarándoklat

JúnIUS 2–5., a csíksomlyói kegytemplomnál
és a Hármashalom-oltárnál
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A II. kerületi rendőrök keresik azt 
a 25-30 év körüli, körülbelül 180 
centiméter magas, vékony testal-
katú, borostás, fekete hajú férfit, 
aki kerékpárral közlekedve március 
22-én délután a Varsányi Irén és 
a Szász Károly utca keresztező-
désében berepesztette egy autó 
szélvédőjét, amikor arra ráütött. 
A rendőrség kéri, hogy aki infor-
mációval rendelkezik az ügyben, 
az névtelensége megőrzése mellett 
tegyen bejelentést az ingyenesen 
hívható (06 80) 555-111-es zöldszá-
mon (Telefontanú), vagy a 107-es, 
illetve a 112-es központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja 
miatt nyomoz három férfi ellen, aki március óta több alkalommal részt vett kábítószer 
Szerbiából Magyarországra csempészésében, majd értékesítésében. A drogot április 26-
án éppen a Vérhalom utcába vitte két férfi, akit akkor értek tetten a rendőrök, amikor 
egy autóból kipakolta a 96 adagra osztott, 24 kilónyi marihuánát. Az anyag feketepiaci 
értéke mintegy 50 millió forint lehet. Más kábítószeres ügy miatt már 2012 óta keresett 
társukat a drogelosztásra szolgáló lakás előtt fogták el a nyomozók.

A képviselők által elfogadott beszámoló a II. 
kerületre vonatkozó adatok tükrében mutatta 
be a hivatásos tűzoltók tavalyi munkáját. Mint 
arról az éves jelentés tájékoztatott, a legfonto-
sabb feladat a katasztrófavédelem új rendsze-
rének hatékonyabbá tétele volt. Nagy hang-
súlyt kapott az állomány kiképzése mellett a 
hivatástudat és a csapatszellem erősítése is. 

A Budakeszi úti központú parancsnokság 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szervezeti egységeként elsősorban az I., a II. 
és a XII. kerület, valamint a környező agg-
lomerációs települések tűzoltási és menté-
si feladatait látja el. A  II. kerületi tűzoltókat 
több mint 1300 alkalommal riasztották tűz-
esethez vagy műszaki mentéshez. Ebből 544 
esemény a II. kerület területén történt. Ezek 
során három személyt sikerült megmenteni 
és 44 ember sérült meg. Az állomány képzé-
se keretében az I. kerületi laktanyával együtt 
72 helyismereti, 24 szituációs és 9 ellenőrző 
gyakorlatot tartottak, hangsúlyt helyezve a 

különleges eszközökkel történt gyakorlásra, 
mint például roncsvágás, fűrészelés.

A járműpark az előző évhez késpest nem 
változott, az átlag 16,5 éves gépkocsik kar-
bantartására nagy figyelmet fordítottak. 
A tájékoztató kitért arra is, hogy a polgári vé-
delmi feladatok terén is rendben elvégezték a 
kirótt feladatokat. 

Az előző évben elvégzett feladatokról 
adott tájékoztatást az önkormányzatnak 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Észak-budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség II. kerületi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság az április 27-én megtar-
tott képviselő-testületi ülésen.
 

A lánglovagok tavaly is szívesen fogadták 
a hozzájuk ellátogató 300 óvodást és 270 is-
kolást, a kerületben pedig több mint félezer 
diáknak tartottak előadást és bemutatót. 
A tűzoltóság köszönetet mondott a II. Kerü-
leti Önkormányzatnak az éves támogatásért, 
amiből a készenléti állomány pihenőágyait le 
tudták cserélni.

Garázda kerékpárost keresnek

Betörőket kaptak el
Több mint húsz betöréssel gyanúsítják azokat a férfiakat, akik má-
jus 8-án kerültek rendőrkézre. A feltételezett elkövetők az eddigi 
adatok szerint még tavaly novemberben törtek be egy V. kerületi 
lakásba, ahonnan ékszereket és műszaki cikkeket vittek magukkal. 
Az egyik férfit a múlt héten felismerték és el is fogták a rendőrök a 
pesti kerületben, lakásának átkutatáskor a nyomozók korábbi bűn-
cselekményekkor viselt ruhákat foglaltak le. Társát néhány órával 
később a Mechwart ligetben kapták el. A rendőrök megállapították, 
hogy a férfiak közel két tucat budapesti betöréssel gyanúsíthatók, 
amivel több millió forint kárt okoztak a sértetteknek.

Drogdílerek buktak le
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KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK A RABLÓNÁL
Egy idős asszony nyakából kitépte az aranyláncát egy rabló a Szilágyi Erzsébet 
fasorban április 27-én délután. A tettes a közeli piac irányába futott el, de két 
járókelő a nyomába szegődött. A tolvajt a piac biztonsági őreinek segítségével 
tartották vissza a rendőrök kiérkezéséig. A 24 éves elkövetőnél a rendőrök 
megtalálták a lopott ékszert és kábítószergyanús anyagot is. A férfival szemben 
a II. kerületi Rendőrkapitányság folytat eljárást.
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További információk:
villányi Balázs, (06 30) 606-7843, e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

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

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

Ingyenes 
online-marketing-képzések 

két helyszínen!

II. KErülETI vállAlKozóI KlUB

Legyen

sikeres 
a magyar KKV-szektor, 

mert csak így lehet sikeres 

Magyarország!

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

Június 6., kedd 9-13 óráig, keresőoptimalizálás
Június 7., szerda 9-13 óráig, keresőoptimalizálás

Június 7., szerda 14-18 óráig, Master Mind-konzultáció

klebelsberg kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Június 8., csütörtök 9-13 óráig, keresőoptimalizálás

Június 8., csütörtök 14-18 óráig, keresőoptimalizálás

A  keresőoptimalizálásról a 
Marczibányi Téri Művelődé-
si Központban és a Kultúr-
kúriában tart előadást, 
illetve szakmai gyakor-
latot Villányi Balázs 
szakértő.

– A Google-ból 
érkező forgalom 
nagyon fontos 
részét képezi vál- lalkozásunk 
internetes sikerének, hiszen egy 
jól keresőoptimalizált honlap fo-
lyamatosan minőségi és ingyen 
forgalmat kap a Google-tól. Ha „jól 
áll” a honlapunk a Google-ban, 
akkor megspórolhatjuk hirdetési 
költségünk egy részét, vagy akár 
az egészet is. Ez a képzés azoknak 
szól, akik szeretnék, ha a honlap-
jukra sok, minőségi látogató ér-
kezne, és mindezt költségek nélkül 
érhetnék el. Ezért azokat várom, 
akik WordPress-alapú honlappal 
rendelkeznek. A  képzés teljesen 
gyakorlatias lesz. Nemcsak beszé-

lünk a keresőoptimalizálásról, 
hanem el is végezzük a szük-

séges honlapbeállításokat. 
De ezeket – a képzés ke-

retein belül – csak 
WordPress-honla-

pon tudom bemu-
tatni. 

Villányi Ba-
lázs azt javasolja, 

hogy akinek nincs még honlapja, 
vagy nem WordPress-alapú honla-
pot működtet és elégedetlen vele, 
nyugodtan jöjjön el a tanfolyamok 
valamelyikére, mert ősztől újra in-
dul a WordPress-alapú honlapké-
szítő képzés, ami kedvet adhat egy 
új, céges weboldal készítéséhez.

A képzésre mindenki hozza el a 
saját gépét, és akinek van WordP-
ress-es honlapja, az a sajátján 
fog dolgozni. Akinek még nincs, 
annak biztosítanak egy gyakorló 
WordPress-honlapot. Fontos tud-
ni, hogy a képzések ingyenesek, de 
regisztrációhoz kötöttek.

Forgalomnövekedés a Google-ból

– A cégünkben használatos mobi-
lokat és az internetet is a Telekom-
nál fizettük elő, fontos számunkra a 
megbízható netelérés. Lassú inter-
nettel elképzelhetetlen egy webshop 
üzemeltetése. Már az áru megrende-
lésének leadásakor is kulcsfontos-
ságú a gyorsaság, az, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül jusson el 
hozzánk a megrendelés. De termé-
szetesen ezzel nincs vége, mert a so-
ron következő munkafolyamatokhoz 
is óriási szükség van a megfelelő 
netre. Boltunk a nagykereskedőnek 
továbbítja a megrendelést, majd ki-
derül, hogy van-e raktáron a meg-
rendelt áruból. Amennyiben igen, 
neten egyeztetünk arról, hogyan 
és mikor kerül el hozzánk. Az ezzel 
kapcsolatos leveleket mind interne-
ten küldjük és kapjuk.

Egy interneten elérhető boltnak létszükséglet a gyors net!
A II. kerületben a Telekom folyamatosan fejleszti a nagy sebessé-
gű és szélessávú internethálózatát. Több ezer háztartás, vala-
mint sok kerületi vállalkozás is kihasználja az új hálózat előnyeit. 
Prinner Imre ügyvezető igazgató évtizedek óta a II. kerületben él 
és a www.nagyonjo.eu nevű webshopjának székhelye is város-
részünkben van. A gyorsabb net számára nagy öröm, hiszen 
vállalkozásának sikere függ tőle.
 

Milyen termékeket árulnak?
– Széles a palettánk, sokféle 

termék elérhető nálunk. Ezekről 
részletes technikai információt 
adunk a neten, ami fontos a vi-
déki megrendelők miatt. Az or-
szág távoli pontjairól is gyakran 
érkezik megrendelés, így például 
Sopronból, Bajáról, Nyíregyházá-
ról és még hosszan sorolhatnám. 
Ha a megrendelés 50 ezer forint 
feletti, akkor pedig ingyen szállí-
tunk. Mondanom sem kell, hogy a 
szállításhoz is szükség van a gyors 
internetre. A megrendelést azon 
keresztül egyeztetjük a futárszol-
gálattal. E-mailben jelzik, mikor 
jönnek az áruért, majd ezután in-
terneten követhető az áru útja.

Az áru kifizetése is az interne-
ten történik?

– Van rá mód másképp is, de 
sok vevőnk, ha nagyobb össze-
gű árut rendelt, előre kifizeti azt 
a neten elérhető banki oldalon. 
Jómagam is a mobilon előfize-
tett netemen használom a banki 
szolgáltatásokat leggyakrabban, 
ez biztonságosabb, mint ha egy 
ingyenes internetes szolgáltatást 
vennék igénybe. 

Milyen eszközön használja 
leginkább az internetet?

– Mobilon és számítógépen. 
Megrendelőink a mobilt része-
sítik előnyben. Nemrég készít-
tettünk egy felmérést, amiből 
kiderült, hogy nagyon sokan a 
telefonjukon netezve találtak 
ránk, ezért az okostelefonos el- Pr
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érés nagyon fontos számunkra. 
Volt, aki villamoson ülve rendelt 
tőlünk, mivel elromlott a fejhall-
gatója, és mielőtt leszállt volna a 
járműről, már ki is fizette az újat. 
A webshopot azért optimalizál-
tuk mobiltelefonra, hogy a lehető 
legjobban átlátható és kezelhető 
formában jelenjen meg rajta. 

Hogyan reklámozzák a web-
boltot?

– A nyomtatott újságok mellett 
kiemelten fontosak az internetes 
hirdetések. Az árak követésével 
kapcsolatos weboldalakon rend-
szeresen megjelenik boltunk, így 
a reklám szempontjából is szük-
ség van a gyors netre. Ha az in-
ternetes oldalon jó találati helyre 
kerülünk, akkor nálunk rendel-
nek. A távoli jövőben a gyors net 
segítségével egyéb fejlesztés, 
reklám is elképzelhető. 

NZSA

A nyári szünet előtt, júniusban is tartanak ingyenes online-mar-
keting-képzéseket az önkormányzat támogatásával működő II. 
Kerületi Vállalkozói Klub keretében, amikor egy újabb, nagyon 
fontos online-marketing-képzés lesz II. kerületi vállalkozók szá-
mára két helyszínen is.
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ne csináljon hiúsági
kérdést belőle

A hallókészülékek társadalmi szintű elfogadásában
van még hova fejlődni

Bebizonyosodott, hogy a társa dalom
sajnos nem képes a tech nikai fejlő dé s -
hez hasonlatos ütemben és mér ték ben
elfogadóvá válni, ez pedig komoly gátja
lehet a halló ké szülék vi se lé sének. A cél
az lenne, hogy egy sze rűen a minden na -
pok természetes részévé váljon ez az
esz köz – olyanná, akár a szemüveg.

zajos világban élünk
Olyan világban élünk, amely tele van ko-
moly zajforrásokkal. A hallásvesztés ál-
talános jellem zője, hogy nem egyik nap -
ról a másikra kö vet ke zik be, ha nem fo ko    za -
to san tompul el az érzékelés, így sokszor
az fordul elő, hogy a hal lás  problémával
együtt élők nek van idejük hozzá szokni az
egy re romló hallás élményhez. Aho gyan a
hallásuk romlik, úgy egy re kevésbé

hallják a külvilágot, így például a zajokat
és a beszédhangokat.
a korszerű halló készülékek 

ma már elérhetőek
A mai hallókészülékek már olyan fejlett
techno ló giával rendel kez nek, mely kivá -
lóan ki szol gál  ja az érintettek min den
igé nyét. Az úgy nevezett nyitott illesz tés
forradalmi áttörést hozott, így a mai
halló ké szülékek már össze hason lít -
hatatlanul na gyobb kom fort érzetet nyúj   -
 tanak. Ennek az inno  vá ció nak az lett a fő
előnye, hogy az újgene rációs halló -
készü lé kekkel sokkal természetesebb
a hallás él mény, to vábbá ezek az esz kö -
zök már hatékonyan ki tud ják szűr ni a
környezeti zajo kat, se gítve ezzel a jobb
beszéd értést.

nem szabad halogatni a döntést
Ha a hallásvesztés legap róbb tüneteit észleljük magun kon, keressünk fel mielőbb 
egy audiológust, aki felméri a hallásunk aktuális álla po tát. Fon tos, hogy időben fel is merjük,
ha baj van, és meg tegyük az első lépést a teljesebb élet felé.
A modern előjegyzési rendszernek köszönhetően az Amplifonnál minden hal lás   vizsgálat
előre megbeszélt időpontban történik. Önnek csupán fel kell hívnia a cikk melletti 
hirdetésben sze replő telefonszámok egyikét és egyeztetni egy meg felelő időpontot.

Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt 
májusban is! Látogasson el hozzánk!

budagyöngye bevásárlóközpont tel.: 06 1 221 55 66
margit krt. 31-33. tel.: 06 1 336 02 98
amplifon.hu

ingyenes hallásvizsgálat
és próbahordás

kérjen időpontot most!

megbízhat 
bennünk

vizsgálat
gondozás

szakértelem
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Dr. Pazicski Fruzsina
ügyvéd

Ügyfélfogadás: 
1027 Budapest, Margit krt. 64/b

Székhely: 2000 Szentendre, 
Rózsakert 2.

Mobil: (06 20) 284-2772
E-mail: pazicski@drpazicski.hu

www.drpazicski.hu

Az osztatlan közös tulajdon problémái
Az osztatlan közös tulajdonnal 
kapcsolatban mindig ren-
geteg probléma merül fel. 
Sokan nem is tudják, hogy 
az osztatlan közös tulajdon 
mindaddig, míg a tulajdo-
nosok szerződésben nem 
rögzítik az ellenkezőjét,  an-
nak teljes egésze – a többi 
tulajdonos zavarása nélkül – 
szabadon használható bármely 
tulajdonos által. Természetesen ez 
a valóságban kaotikus állapotokhoz 
vezetne, így az esetek nagy többsé-
gében segítséget nyújt egy haszná-
lati rendet szabályozó szerződés kö-
tése a tulajdonostársak között.

A használati rendet szabályo-
zó szerződésben a felek kiköthetik, 
hogy térben, vagy akár időben mi-
lyen beosztásban használják az in-
gatlant. Az ilyen jellegű szerződés 
kötelező például akkor, hogy ha a 
tulajdonostárs hitelt kíván felvenni 
a tulajdonrészére, ez a bankoknál 
alapvető elvárás, illetve, ha az ingat-
lant értékesíteni kívánják. 

További gondot jelent az osztatlan 
közös tulajdon esetében az elővásár-Pr
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lási jog. A  tulajdonostársaknak elő-
vásárlási joguk van a többi tu-

lajdonostárs ingatlanrészére, 
ellenben fontos azt tudnunk, 

hogy van megoldás arra, ha 
ezzel a tulajdonostárs visz-
szaélne, mert nem szabad 
hagyni, hogy ügyletünket 
egy kellemetlen szomszéd 
meghiúsítsa.
A közös tulajdon egyébként 

a használati megosztáson felül több 
módon is megszüntethető, vagy 
olyan módon alakítható, hogy azon 
kevesebb korlátozással járó viszo-
nyok alakuljanak ki.

Jelen tájékoztatás nem teljes 
körű, teljes körű jogi tanácsadásért 
forduljon jogi képviselőhöz.

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

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

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

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

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

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2017. december 31.-ig

ügyeletes gyógyszertár:

 Tel: 225-7830, 225-7832
Cím: 1015 Budapest, Széna tér 1/A

SZÉNA TÉR PATIKA
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Hirdessen a

következő megjelenés: 2017. június 3-án.
Lapzárta: keretes – május 24., apró – május 26.

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 sza-
vanként +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 hirde-
tésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MUNKA 
A Községház Utcai Óvoda óvodapedagógust al-
kalmazna 2017. augusztus közepétől. Érdeklődni 
lehet az óvodavezetőnél, Sándorfi Lászlónénál, 
e-mailen az ovoda@kozseghaz.hu vagy telefo-
non: 376-5476.

A Szent Lujza Szeretetotthon szociális gondozó, 
ápoló munkatársat keres. Érdeklődni a 466-5611-es 
telefonszámon és a szentlujza@t-online.hu e-mail 
címen lehet.

A Szent Lujza Szeretetotthon mosodai munkatársat 
és takarítónőt keres. Érdeklődni a 466-5611-es te-
lefonszámon és jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a szentlujza@t-online.hu e-mail címen lehet. Tel.: 
06 30 625-2383

A VAKOK BATTHYÁNY LÁSZLÓ GYERMEKOTT-
HONA, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA GYER-
MEKGONDOZÓ, SZOCIÁLIS ÁPOLÓ, GON-
DOZÓ, GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS ÉS 
GYÓGYPEDAGÓGUS MUNKATÁRSAT KERES. 
TEL.: 395-8323

 OKTATÁS 
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves külföldi 
tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRANCIAOKTA-
TÁST, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést és 
társalgást vállal felnőtteknek és tanulóknak 
minden szinten. Tel.: 06 30 373-8069

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

Sokáig Ausztriában élő főiskolai tanárnő né-
mettanítást vállal esténként Tel.: 782-4572

Matematika-, fizikatanítás általános és középisko-
lásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30 
461-8821

NYÁRI OLASZ INTENZÍV nyelvtanfolyamok (tema-
tikus napi bontásban is) JÚNIUS 12-23. között. 20 
órás kurzus 28.000Ft, napijegy: 6000Ft. Információ: 
Tarnay Annamária nyelvtanárnál 30 4952693, atar-
nay@hotmail.com

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvé-
telire való felkészítés gyakorlott középiskolai tanár-
nál. Tel.: 06 30 264-5648

TAROT és REIKI tanfolyamok JUNGI és KAZAN-
LÁR tarot, Reiki I-II-III. a Margit körútnál. Tel.: 06 
20 419-4678

 INGATLAN 
A TÖRÖKVÉSZ ÚTON NAGY MÉRETŰ TÉGLA 
GARÁZS HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ. TEL.: 06 20 
914-0622

1 (2) szobás összkomfortos, kifogástalan ál-
lapotú albérletet keresek Budapesten. Tel.: 782-
4572, esténként.

KERESEK eladó, bérbeadó lakást. Tel.: 06 30 729-
7546

Felújítandó lakást, házat keresek megvételre (Bu-
dapesten és környékén). Visnyei István. Tel.: 06 20 
980-7570

Családunk eladó családi házat, ikerházat keres Tö-
rökvészen, illetve környékén. Tel.: 06 30 244-2717

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

FELÚJÍTANDÓ LAKÁST VENNÉK saját otthon re-
ményében, ingatlanosok mellőzésével készpénzért; 
esetleg érdligeti örökpanorámás telekért cserébe. 
Tel.: 06 30 559-8190

ZÖLD LOMB UTCAI 1 + 2 szobás, kertre néző lakás 
34,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 30 751-2083

ELADÓ V. emeleti, 35 m²-es felújítandó lakás a 
Medve utcában, 22 M Ft-ért. Tel.: 06 30 973-0958

FÉNY utcai III. emeleti (lift nincs) benapozott há-
romszobás, erkélyes, felújítandó, hagyományos pol-
gári lakás eladó. Tel.: 06 30 526-1170

TULAJDONOSTÓL ELADÓ 75 m²-ES, TELJESKÖ-
RŰEN FELÚJÍTOTT FÖLDSZINTI LAKÁS A VÁROS-
MAJORNÁL. TEL.: 06 30 842-2201

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

AZ OKTOGONNÁL 89 m²-es felújított harmadik 
emeleti lakás eladó. 44 900 000 Ft. Tel.: 06 30 
729-7546

PÁTYON 1132 m²-es telek faházzal, építési lehe-
tőséggel eladó 4,4 M Ft-ért. Tel.: 06 70 296-9374

KŐSZEGEN SZUPERPANORÁMÁS, 3200 m²-ES 
CENTRUMKÖZELI ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Tel.: 
06 70 210-0553

AZ OSZTRÁK--OLASZ HATÁRNÁL 65 m²-ES GYÖ-
NYÖRŰ PANORÁMÁS LAKÁS ELADÓ, KIADÓ, 
ESETLEG CSERÉLHETŐ. Tel.: 06 30 646-7574

Solymáron eladó 625 m²-es, 18 m széles csa-
tornázott ÉPÍTÉSI TELEK. Ár: 13 M Ft. Tel.: 
274-2785

Solymár központjában két generációs, 2 x 5 
szoba összkomfortos, kiváló állapotú családi 
ház 1000 m²-es telken, öt fedett gépkocsibe-
állóval, pincével eladó. Tel.: 06 30 951-0467

Eladó és bérbeadó lakások közvetítése (válási, 
vagyonmegosztási, hagyatéki ügyek is), jutalék 
2,5–3,5%, bérbeadási 1 havi díj. Budai New 
York, www.pesti-budai.hu Tel.: 06 30 727-5753

INGATLANIRODÁNK ELADÓ BUDAPESTI LA-
KÁSOKAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: 
GYORSAN HOZZUK A VEVŐT, JUTALÉK 3%, 
ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, 
KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LA-
KÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! 
LAURUS INGATLAN, TEL.: 06 20 966-3960.

A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI 
CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIA-
LISTÁJA. EGY BARÁTSÁGOS IRODA 27 éve a 
VEVŐKÉRT és ELADÓKÉRT! SZERETETTEL VÁR-
JUK MEGKERESÉSÉT: www.piramisingatlan.hu 
Tel.: 33-55-965

A BUDAHOUSE KERES IGÉNYES ÜGYFELEINEK EL-
ADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KORREKT ÜGYINTÉ-
ZÉSSEL Tel.: 06 30 494-3964

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK 

INGATLANA ELADÁSÁBAN? TÍZÉVES TAPASZ-
TALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu 
Tel.: 06 70 523-1969

ELADÓ LAKÁST KERESÜNK, MELYET AKÁR 
BRUTTÓ 2,5% JUTALÉKÉRT ÉRTÉKESÍTÜNK! 
NINCS IDEJE KIADÓ LAKÁSÁVAL FOGLALKOZ-
NI? BÍZZA RÁNK, ÉS VEGYE IGÉNYBE MINŐSÉ-
GI SZOLGÁLTATÁSUNKAT! VÁRJUK MEGTISZ-
TELŐ JELENTKEZÉSÉT! 4HOUSE INGATLAN – 
www.4house.hu TEL.: 06 20 254-3796

FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ÚJ, VAGY NÍVÓSAN FELÚJÍTOTT INGAT-
LANOKAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. ÁFA NINCS. 
CRESPOL KFT. www.crespol.hu Tel.: 06 30 921-8438

 EGÉSZSÉGÜGY 
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich 
u. 31/a alatt rendel. Előzetes időpont-egyeztetést 
a 06 20 341-5980-as telefonszámon kérek. Tel.: 
321-6819

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SO-
RON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ ME-
GYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZTOSÍTOTT!

TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MES-
TER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 
06 30 222-3016

Gyógyító érintés – Ágnes gyógymasszázs, 
stresszoldó és közérzetjavító gyógymasszázs, 
hát-, talp-, nyirok- és svédmasszázs harmoni-
kus, békés környezetben: Máriaremetei út 38. 
Előjegyzés: 06 30 4545-120.

Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi Erzsébet 
fasor 51. alatt csütörtökönként 14--18 óráig. Idegbe-
csípődések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki 
eredetű szédülések megszüntetése. Fülakupunktú-
rás fogyókúra. Bejelentkezés alapján. Dr. Garzó Péter 
természetgyógyász. Tel.: 06 30 945-8477

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben, 
a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 
595-3057

PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS KEDVEZ-
MÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁNDÉK! Tel.: 06 20 
806-7783

Apróhirdetések

ParkoLási eLLeNŐr
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.
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GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEM-
PILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYAN-
TÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06 
30 206-4801

Egyedülálló állapotfelmérés a BICOM mág-
neses biorezonancia segítségével. Feltárjuk a 
terheltségi gócokat, baktériumokat, vírusokat, 
nehézfémeket, gombákat, szervi problémá-
kat. Majd megfelelő terápiával stabilizáljuk 
az egészségi állapotot. Vivien talpai Gyógy-
centrum, www.vivientalpai.hu II., Fillér u 10/A. 
Bejelentkezés: Tel.: 316-2596

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOL-
GÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy tapaszta-
lattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.: 
228-6193, 06 30 921-0948

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

GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-, villany-, 
fűtésszerelés és teljes körű márkafüggetlen gázké-
szülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24 
óráig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek azonnal. 
Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. 
Tel.: 227-7210,06 30 940-0748

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-, 
GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, 
KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉ-
ZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁ-
VAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELE-
NÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje, 
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, 
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások meg-
szüntetése. Balázs János épületgépész techni-
kus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 917-0697

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZ-
KÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS 
GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 397-
2458, 06 30 933-3620

GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG STB. 
KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTAR-
TÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállalja egy-
szerűsített gázkészülék-csere (terv és meó 
nélkül), gázkészülékek műszeres bevizsgálása, 
beállítása, szénmonoxid-mérés, gázszivárgás 
keresése, gázkészülékek műszeres hatásfok-
mérése és optimális működés beállítása, ké-
ményhuzat-vizsgálat, gázkészülék tisztítása, 
karbantartása, javítása, szerelése, fűtési rend-
szerek átvizsgálása, átmosása, beszabályozása. 
Hoffmann Ferenc üzemmérnök, gázbiztonsági 
felülvizsgáló, gázkészülék-szerelő, épületgé-
pész. Tel.: 06 30 951-0467

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.: 
246-9021. ELMŰ által minősített és ajánlott vállal-
kozás. Tel.: 06 20 934-4664

Elektromos cserépkályha javítása, villanybojler, 
villanyszerelés, mérőhely kiépítése, EPH (érin-
tésvédelem, tűzvédelem), javításokat vállalok. 
www.elektromoscserepkalyha.hu Tel.: 06 20 
530-0344

VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS. 
VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK, SZE-
RELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 
546-6304

 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 te-
tőig! www.tetoking.hu Kőműves munkát és szerke-
zetépítést is vállalunk. Tel.: 06 30 924-2690

TÁRSASHÁZAK, családi házak faszerkezeteinek 
orom- és ereszdeszkázat-cseréje, mázolása. Tel.: 
273-1857, 06 20 471-1870

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádo-
gos-tetőfedő munkák. Garancia, referencia. Tel.: 
273-1857, 06 20 471-1870

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kőműves-
munkák, festés-mázolás, veszélyelhárítás, tűzfalak 
felújítása, dryvitszigetelés, bádogozás. Tel.: 273-
1857, 06 20 471-1870

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

Festés 1200 Ft-tól, tapétázás 1500 Ft-tól, külső hő-
szigetelés 3000 Ft-tól. Minőség, garancia! festogu-
ru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

Festést, mázolást, vakolást, laminált parketta le-
rakását, szennyvízcsatorna kiépítését vállalom. Tel.: 
06 20 979-0521

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

Szobafestést-mázolást, teljes lakásfelújítást takarí-
tással együtt vállalok. Minőség kedvező áron. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06 30 540-6132

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automa-
tikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. 
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 
06 20 978-7429

ASZTALOS, LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK, AJ-
TÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, 
ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-
6304

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
üvegezését, szigetelését garanciával. A fel-
mérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 
550-0269

Kárpitos vállalja modern, stílbútorok áthúzását, ja-
vítását bőrrel, szövettel. Asztalosmunkák. Ingyenes 
felmérés, szállítás. Rieder György, www.riederkarpi-
tos.hu Tel.: 256-8285, 06 20 433-6289

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 9500 Ft-tól, WC: 
12 000 Ft-tól,kamerás csővizsgálat 14 000 Ft-tól. 
Tel.: 06 70 250-9132

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

ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁ-
CSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK. 
GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁ-
LASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS A KERÜLETBEN! Hazai, kül-
földi hűtőgépek javítása 39 éve, kiszállási díj 
nélkül! Várhidi. Tel.: 250-0921, 06 20 972-5032

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK 
JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL. 
BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20 937-8110

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

TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LEMEZLEJÁT-
SZÓK, HIFITORNYOK, JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE 
HELYSZÍNEN. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

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

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

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70 
341-9489, 06 20 341-0043

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOG-
HÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 
20 934-5728

REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE. 
BIZONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE, 
KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

 TÁRSASHÁZAK 
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE, KEZELÉS, 
KÖNYVELÉS, PÁLYÁZATOK, TELJES MŰSZAKI 
HÁTTÉR. TEL.: 06 30 498-0939

Társasházak megbízható képviseletét vállaljuk 
szakképzett műszaki, könyvelői háttérrel, refe-
renciákkal! Tel.: 06 30 432-5919

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

LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁL-
LALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN 
MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍ-
TUNK. Tel.: 06 30 455-1522

 SZOLGÁLTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csoma-
golás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvar-
vállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06 
30 589-7542

KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖL-
TÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHETŐ ÁRON. 
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 
999-8619

Magánházaknál éves, rendszeres nagytakarítást, 
ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt vagy elfoglalt, 
hívjon bizalommal. Tel.: 06 70 284-3387

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

Nyugdíjas mérlegképes könyvelő vállalja bt-k, kft-k 
könyvelését. Tel.: 06 30 363-1125, 325-5878

KONTÉNERES sittszállítás, zöldhulladék, sóder, ho-
mok, termőföld, murva. Tel.: 06 20 464-6233

Piszke kutyakozmetika, Bem József u. 12. A 
kozmetikázás az ápolt bunda mellett a kutya 
egészségét és jó közérzetét is szolgálja. Sze-
retettel várok minden Gazdit és kutyáját pro-
fesszionálisan felszerelt, igényes, barátságos 
kozmetikámban. Tel.: 06 30 511-3742

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

A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDIKÓ 
(06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 
251-7171) a Pasaréti út 53. (Gábor Áron utca 
sarok) alatti fodrászatban szeretettel várja régi 
és új vendégeit.

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

Kertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, szállítás. 
Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 30 445-9437

Fakivágás, irtás szállítással, térkövezés, fűnyírás, 
kertépítés, nyesedékek elszállítása, kullancs-
irtás. Tel.: 06 30 852-3349

MEGBÍZHATÓ NYUGDÍJAS TELJES KÖRŰ KERTÉ-
SZETI KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT VÁLLAL RE-
FERENCIÁKKAL. Tel.: 06 30 976-0357

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁ-
SÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁL-
LAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS 
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, HA-
GYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN ÁRAJÁN-
LATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 980-7570

PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 1945 ELŐT-
TI KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜNTETÉS KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 70 609-9985

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festmé-
nyeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és 
ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagya-
tékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, info@
tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 
06 20 391-5543

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉN-
ZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, 
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, 
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIP-
KÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, 
ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES 
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 597-8280

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚTORO-
KAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, 
BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYA-
TÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A 
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.com Tel.: 
06 20 280-0151

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

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA 
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁ-
KAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, 
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, 
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 
06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK DÍJTA-
LAN KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, KERÁMIÁT, 
FESTMÉNYT, BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROSTYÁNT, 
NUMIZMATIKÁT, SZŐNYEGET, TELJES HAGYA-
TÉKOT, MŰSZAKI CIKKET, FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET, 
OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA. TEL.: 466-
8321, 06 30 973-4949

VILLANYSZERELŐ,
GÉPÉSZ-KARBANTARTÓ

MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK
NAPI 8 ÓRA 

MUNKAIDŐBEN
BUDÁN LÉVŐ 

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTUNKBA.

Jelentkezés: 
info@budagyongye.com
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www.marczi.hu
Marczibányi Téri 

Művelődési Központ

 06.17. szombat 19.00

KÉPZELT 
RIPORT 
EGY AMERIKAI 
POPFESZTIVÁLRÓL
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA
Zene: PRESSER GÁBOR
Dalszöveg: ADAMIS ANNA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT
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A rejtvény fő soraiban Paul Valéry szavait rejtettük el. 
A 2017/7. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Életünk egy 
perc, mire jó a hajsza”. A helyes megfejtést beküldők közül há-
rom kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert 
a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című elő-
adásra, ami június 17-án 19.00 órakor lesz a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban. A nyertesek: Konrád Ivett, Lucz Katalin 
és Turzán Hajnalka. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen, az 
előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollé-
gáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a 
„Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsu-
zsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. június 3-ig.

Minden ami fogorvoslás
Több mint 20 éve, 
az esztétikum és a minőség elkötelezettje...

• Fogpótlás • Implantáció • Szájsebészet

Budapest Széll Kálmán tér 4.
Tel.: + 36 20 946-3463,
+ 36 1 316-5087
www.dentomix.hu
info@dentomix.hu

Altatásban is!
Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZE-
KET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.: 06 20 363-2050

Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat, 
képeslapot, papírrégiséget vásárol azonnali kész-
pénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. www.ahely.hu 
Tel.: 787-2853, 06 31 789-9350, 06 30 692-4138

Könyvek, könyvtárak, CD-k, DVD-k, hanglemezek, 
valamint papírrégiségek (plakátok, képeslapok, 
térképek) készpénzes felvásárlása. Tel.: 266-3277, 
06 20 922-0001

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem ki-
egészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753

DINASZTIÁNK HARMADIK GENERÁCIÓJA 
VAGYOK! BRILIÁNS, ARANY, EZÜST, BOROS-
TYÁN HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS EXTRA ÁRON! 
HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATAR-
TÁSNAK VAN JÖVŐJE! BP. XI., FEHÉRVÁRI 
ÚTI CSARNOK, FÖLDSZINT, VIRÁGSOR (POR-
CELÁN, EZÜST ÜZLET). TEL.: 06 20 200-6084 

ART DECO hálószobabútor (ágy, szekrények, tü-
kör) és kandallóóra eladó. Tel.: 06 30 526-1170

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJAB-
BAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁRIUMUNK 
VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 
20 425-6437

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

66/168 fiatalabbnak kinéző, csinos tanárnő keres 
partnert Budapesten, akivel több közös hobbink 
van. Nem vagyok otthonülő, hasonló sovány 
férfit keresek 66 éves korig, 170 cm magasságtól. 
Tel.: 782-4572

FEHÉR ORCHIDEA társközvetítő várja jelent-
kezését. 2040 Budaörs, Templom tér 19. Tel.: 
06 20 487-6047, 06 30 974-1056

 EGYÉB 
ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne kö-
zépkorú házaspár kölcsönös szimpátia alapján 
budai ingatlanért. Érdeklődni: tel.: 06 30 432-
4004.

KÖZÉPKORÚ EGYEDÜLÁLLÓ NŐ ÉLETJÁRA-
DÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖT-
NE IDŐS HÖLGGYEL VAGY ÚRRAL EGYRÁNT. 
TEL.: 06 20 505-6495

Eltartási szerződést kötnék tisztelettel, szeretettel, 
jószándékú, őszinte, becsületes, családtalan, sza-
vahihető idős férfival. Megbízható, elvált asszony. 
Gondoznám, ápolnám. Tisztelettel: Pirike. Tel.: 06 
30 420-2238

GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS MŰGYŰJTŐNŐ 
kiemelt áron vásárol (készpénzért) festmé-
nyeket, bútorokat, órákat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, borostyánokat, porcelá-
nokat, Herendit, Kovács Margitot. Ingyenes 
kiszállás, értékbecslés. Üzlet: II., Fő u. 67. Tel.: 
789-1693, 06 30 382-7020

Eltartási szerződést kötnék ottlakással idős hölgy-
gyel. Rendezetten élő, szellemi foglalkozású 52 
éves nő vagyok. Tel.: 06 70 616-1965

SAMSUNG BLUETOOTH KEYBOARD (ANDROID 
v3.1-től), gyári új ICW-10 indukciós főzőlap (1800 
W) és SAMSONITE laptop-táska (nagyméretű) el-
adók. Tel.: 06 30 658-8804

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Nyáron, ősz-
szel is kötöttben! Egyedi, méretre készült 
kézi kötött, horgolt ruhadarabok rendelés-
re, nagy fonalválasztékkal. www.kotode.hu, 
tel.: 356-6009.
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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 

TITÁN IMPLANTÁTUMOKRA!

Altatás szakképzett aneszteziológiai háttérrel.

Ingyenes állapotfelmérés, kezelési terv 

és árajánlat készítés!

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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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

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: 
a Zrt. központjában: Reinitz Gábor tel: 26/598-042, 20/9846-011.

A Pilisi Parkerdő zrt. nyílt, 
egyfordulós pályázatot hirdet
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Szeretettel várunk Rózsakert Gyereknapi bulinkra és 
izgalmas sportvetélkedőnkre! Fantasztikus programok 
közül kedvedre válogathatsz, ha ellátogatsz hozzánk!

• Csúszdás akadálypálya, Rózsakert ugrálóvár;
• Léghoki asztal;
• Kézműves foglalkozások: karkötő fűzés, liszttel 
kitömött formázható lufifejek, könyvjelző készítés;
• Bohóc műhely: Bohóc jelmezes barátaink elrepítenek Titeket a cirkusz 
csodálatos világába! Cirkuszi sátor képeslap-, cirkuszi oroszlán készítés kanálból,  
tervezd meg velünk színes bohócsapkád! Csillám ötletek és arcfestés.
• Rajzverseny: Miért szeretsz cirkuszba járni?
• Ügyességi sport vetélkedők 
(Sportversenyek 10 órától minden egész órában, utolsó verseny 15 órakor)

A SPORTVERSENY DÍJAI:
Rózsakert Kupa, Líra könyvek, Játékbox vásárlási utalvány,  
Papír-Sziget és Party-Home ajándékcsomagok, s.Oliver ajándék, a-Wear Sport ajándék,  
Tincses-sziget gyermek élményfodrászat termékek.  
Valamint különdíj a Tóbiás Optikától és a Holiday Animationtől!
... és rengeteg további ajándék! 

Programok a játszótéren és a hátsó teraszon,  
Rózsakert ugrálóvár az oldalsó teraszon. 

1026 Bp., Gábor Áron u. 74.

rózsakert ugrálóvár

óriáscsúszda

légfoci

Rózsakerti 
Gyereknap
2017. május 27. (szombat) 
10:00-16:00 óra

földszint – átrium
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