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Koncertek és családi programok
a II. Kerület Napján
2017. június 9-10.
9:30
MillenárisKovácsovics
fruzsina
10:30
Alma zenekar
18:30
Radics gigi

20:00
tátrai band

MINDEN PROGRAM INGYENES!

Ingyenes okostelefonos segélyhívórendszer védi majd a regisztráló II. kerületieket, különös tekintettel a gyerekekre
és az idősekre.
(4. oldal)

Rózsa Györggyel, a népszerű televízióssal annak apropóján beszélgettünk, hogy
könyveket adományozott a II. Kerületi Önkormányzatnak.
(12. oldal)

18:00
Talamba ütőegyüttes

Hajnal Ágnes, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat első női tagja mesélt a barlangok
lenyűgöző világáról a Budai Polgárok a
(17. oldal)
kerületből… rovatban.
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KÖZÉRDEKŰ

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

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

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

Lakosságszolgálati Csoport

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

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

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

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

Anyakönyvi Csoport

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

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

Építésügyi Iroda

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

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

Ipar- és Kereskedelmi Csoport

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

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

Szociális és
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

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

Adócsoport

BUDAI POLGÁR

Ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtés

Ismét veszélyeshulladék-gyűjtést szervez a II. Kerületi Önkormányzat,
ezúttal JÚNIUS 17-én szombaton, 8-12 óra között a korábbról ismert
két helyszínen. Az évi több alkalommal szervezett szolgáltatás célja,
hogy a II. kerületi lakóknak lehetősége legyen az összegyűlt veszélyes
anyagok térítésmentes leadására. Ezek közé tartozik továbbra is a gumiabroncs, az étolaj és a diszperziós festék, amelyek a jogszabály szerint nem tartoznak a veszélyesnek minősített hulladékok közé, de átvételüket és ártalmatlanító helyre szállításukat a II. kerület biztosítja.
Fontos tudni, hogy mindkét helyszínen a lakcímkártya felmutatásával kell igazolni, hogy a hulladékot leadó személy valóban a II. kerület lakója. A nagy tételben – vélhetően vállalkozásból származó
– leadott gumiabroncsok csökkentik a kerületi lakosoktól átvehető
mennyiséget, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy helyi lakónként legfeljebb nyolc gumiabroncs adható le. Az egy háztartásban
keletkező mennyiséget meghaladó veszélyes hulladék átvételét az
önkormányzat munkatársai a helyszínen megtagadhatják.
Az akció során csakis a lent felsorolt hulladékokat adhatják le, ezért
kérik, hogy mást ne is hozzanak.

JÚNIUS 17-én szombaton, 8-12 óra

között

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

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

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

Parkolási Csoport

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

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

Parkolási Jogi Csoport

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

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

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

Városrendészet

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

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

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: 599-9222
(Hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

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

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

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

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

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

Helyszínek:
• A polgármesteri hivatal papkerti parkolója (1024 Rómer Flóris
u. 4/a, a Magyar Autóklub volt épületénél). A kocsival érkezők
a papkerti parkolóban ingyenesen várakozhatnak (maximum 3
óra), ha a sorompónál jegyet kérnek.
• Pesthidegkúton a 1028 Temető utca 27.-nél (a Temető utca
Apáca utca betorkollásával szemben).
Az akcióban leadható anyagok:
Tonerek, nyomtatópatronok, olajos felitatók, fáradtolaj, étolaj, oldószerek, hígítók, oldószeres és diszperziós festékek
maradékai, hajtógázas flakonok (sprék), gyógyszerek,
növényvédőszerek, higanytartalmú fénycsövek, izzók,
lázmérők, mosószerek, háztartási vegyszerek, elemek,
akkumulátorok, szennyezett csomagolási hulladék
(pl.: kiürült műanyag és fém festékes kannák), monitorok, klímaberendezések, hűtőgépek, tévék,
egyéb informatikai és távközlési berendezések,
háztartási kisgépek.
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Templomkerti Esték idén nyáron is
Jótékonysági estek a máriaremetei bazilika javára

A tizenkettedik évadban is neves előadók teszik feledhetetlenné a
kulturális esteket a máriaremetei bazilikában és kertjében. Az első
vendég Prof. Dr. Bagdy Emőke, a II. kerület díszpolgára cím idei
kitüntetettje volt.

Tánc, színielőadás, kórusművek
egyaránt szerepelnek a Templomkerti Esték – Művészek a
templomért kulturális és jótékonysági rendezvénysorozat palettáján szeptemberig. Az idei
évad első vendége május 27-én
Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai
szakpszichológus, pszichoterapeuta volt, aki Egészségben, boldogságban élni címmel tartott
előadást telt ház előtt a máriaremetei bazilikában. A 2006-ban
indult rendezvénysorozaton immár harmadik alkalommal tartott előadást a városrészünkben

élő pszichológus szakértő, akit a
II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a kerületi polgárok javaslatai alapján idén városrészünk díszpolgárává választott.
Bagdy Emőkét Láng Zsolt köszöntötte az előadáson.
A polgármester a hallgatósághoz szólva a Templomkerti Esték
programjait méltatta, és a helyi közösségek összetartó erejét
hangsúlyozta.
– Kevés annál felemelőbb érzésről tudok beszámolni, mint
amikor a közösség önmaga teremt
értéket, ahogyan tették Pesthideg-

kúton a helyiek közül néhányan a
rendezvénysorozat életre hívásával, amit azóta az önkormányzat
is támogat – mondta el köszöntőjében Láng Zsolt. – A programok szívünknek és lelkünknek
kedves értékeket közvetítenek, és
nem hagyhatjuk figyelmen kívül
azt sem, hogy a fellépők mindig
kihangsúlyozzák a hely és a közönség kisugárzását. Az előadók
ingyen vállalják a szereplést, a
közönség felajánlásaiból pedig
mindig lehetőség nyílik valamit
felújítani a templomban vagy annak környezetében.
A polgármester megemlítette,
hogy a Bődey házaspár – Bődey
Sándor és Bődey Kati – által alapított, mára fővárosszerte ismertté
vált programsorozat az elmúlt 11
évben 27 ezer látogatót vonzott 55
előadással, amelyeken 360 művész
lépett fel, az adományokból pedig
mintegy 8 millió forint gyűlt össze.
Ebből jutott többek között a gyóntatószékek és padok felújítására,

az orgona javítására, vagy éppen a
parkban a régi keresztek felújítására. Egy-egy templomkerti este felajánlásaiból más célokhoz is hozzájárultak, például az államadósság
csökkentéséhez, vagy a Széher úti
Szent Ferenc kórház szívultrahang-berendezésének megvételéhez. Az idei sorozat felajánlásaiból
a szabadtéri oltár előtti padsorokat
szeretnék felújítani.
Láng Zsolt beszédében köszönetet mondott a színvonalas műsorokért a szervezési munkákban
élenjáró Bődey Katinak, Schmitt
Pálné Makray Katalinnak, az estek
háziasszonyának, valamint a házigazda Esterházy László kanonoknak, esperes plébánosnak, akik
az évadnyitó estét megelőzően
gyertyagyújtással emlékeztek a
2013-ban elhunyt Bődey Sándorra
a tiszteletére ültetett emlékfánál.
szeg

(A Templomkerti Esték részletes
programja a 18. oldalon található.)

Mindszenty-szobor a bazilikában
Már látható annak az embernagyságú Mindszenty-szobornak a gipszmásolata (nagy
képünkön), amit idén szeptember 16-án helyeznek el a máriaremetei bazilika előtt.
Akkor lesz hetven éve, hogy Mindszenty József bíboros a Városmajorból Máriaremetére
zarándokolt, miközben a kegytemplomhoz vezető úton százezer férfi követte. Rieger
Tibor Pro Cultura Christiana díjas szobrászművész alkotását Erdő Péter bíboros érsek
áldja majd meg a templomnál. A kiállított szobormásolat hétfőtől péntekig 7–17
óráig, szombaton és vasárnap 7–19 óráig tekinthető meg a templomban.
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Okostelefonos segélyhívórendszert indít
az önkormányzat

Azonnali segítségnyújtásra alkalmas lakossági
biztonsági rendszert indított el a II. Kerületi Önkormányzat májustól. Az IOS és Android
rendszerű okostelefonokra ingyenesen letölthető HelpyNet elnevezésű alkalmazás használata egyszerű, a segítségnyújtásban pedig a II.
kerületi Városrendészet közterület-felügyeletének 0–24 órás ügyeletére és diszpécserszolgálatára támaszkodik.
Láng Zsolt polgármester lapunknak kiemelte:
– A Városrendészet által használt háttértechnika alkalmas arra, hogy a nap 24 órájában a lakosság segítségére legyen, ezért döntött úgy az
önkormányzat vezetése, hogy meghonosítja az
ingyenes szolgáltatást. A rendszer az okosteleOkostelefont használók regisztrációja: az applikációt IOS vagy
Android operációs rendszerű okoskészülékekre az App Store-ból vagy Google Play oldalról
lehet letölteni. Ehhez elegendő a store-okba a
HelpyNet nevet beírni, és az appot letölteni.

Kustán Márton, a közterület-felügyelet csoportvezetője: – A nap 24 órájában fogadjuk
a riasztásokat a diszpécserszolgálatunkon. Riasztás esetén rögtön
látjuk, hogy ki hív. Méterre pontosan tudjuk, honnan futott be
a jelzés, és rögtön visszahívjuk az
illetőt. Ha baj van, akkor életet menthet a HelpyNet.

Illusztráció

Nagyobb biztonságban tudhatja saját magát vagy családját az, aki regisztrál a II. Kerületi Önkormányzat Városrendészetének
okostelefonos segélyhívórendszerébe, amit
a HelpyNet Kft. üzemeltet. Májustól a II. kerületi bajba jutott lakosok egy gombnyomással segítséget kérhetnek. Az alkalmazás
és a regisztráció ingyenes.

fonokat használó, regisztrált II. kerületi lakosoknak nyújt lehetőséget arra, hogy baj esetén
egyetlen gombnyomással segítséget kérhessenek, legyen szó akár idősekről, akár gyerekekről. Úgy gondolom, hogy a II. kerületi szülők
is nyugodtabban engedik el gyermekeiket otthonról, ha már feltöltötték a fiatalok okostelefonjára a gombnyomásra riasztást küldő alkalmazást, és tudják, hogy baj esetén nemcsak a
Városrendészet ügyelete, hanem ők is azonnal
értesítést kapnak – emelte ki a polgármester.
A nyári szünet és a táborozási időszak közeledtével érdemes kihasználni az önkormányzat
által finanszírozott rendszert, letöltve a gyerekek telefonjára az applikációt. A hálózat nemcsak kerületen belül, hanem az egész országban
használható. Hívás esetén az ügyeletes a monitoron megjelenő segélyjelzéssel együtt látja a
bajbajutott pontos helyét, valamint azokat az
adatokat is, amelyeket a regisztrációkor rögzítettek.
Vajthó Gábor, a Városrendészeti és Környezetvédelmi iroda vezetője elmondta, hogy a
Buday László utcai központba fut be a riasztás.
A szolgálatot ellátó közterület-felügyelő rögtön
vissza is hívja a riasztást küldő lakost, majd a
jelzés jellegétől függően dönt arról, hogy saját
maga intézkedik-e és küldi a bajbajutotthoz
legközelebb lévő járőrt, vagy továbbítja a riasztást a mentőknek, a tűzoltóknak vagy a rendőrségnek.

Korádi Ilona: – A gyerekek
és az idősek biztonsága szempontjából egyaránt hasznos lehet az önkormányzati segélyhívó
program elindítása. Bármikor
megeshet, hogy rendőrt, mentőt
vagy más segítséget kell hívni
hirtelen, ezért jó, ha rögtön van
kihez fordulni.

A HelpyNet-rendszert egy magyar ötletből
fejlesztették tovább az önkormányzatok számára. A fővárosban már működik a hálózat a
III. és XXIII. kerületben. – A célcsoport elsősorban az idősek és a gyerekek, hiszen azonnali beavatkozást igénylő vészhelyzeteknél ők
azok, akik leginkább külső segítségre szorulhatnak – tájékoztatott Ujvári János, a fejlesztő cég régióigazgatója. – Segítségükre a nagy
helyismerettel rendelkező és gyorsan elérhető
közterület-felügyelők lehetnek. A regisztráció
gyors, online-felületen történik, és a II. kerületi lakosoknak ingyenes az alkalmazás letöltése. A személyes adatokon kívül lehetőség
van két értesítendő személyt is megadni, akit a
Városrendészet munkatársaival egy időben értesít a rendszer.
A fejlesztő cég felhívja a figyelmet arra is,
hogy az alkalmazás kizárólag akkor küld adatot
az aktuális tartózkodási helyről, ha a telefonról
segélyhívást kezdeményeznek és engedélyezték a GPS-funkciót.
SZEG
A HelpyNet-szolgáltatással
kapcsolatban további információt
a HelpyNet Kft. munkatársai az iroda@
helpynet.com e-mail-címen, valamint a Városrendészeti és Környezetvédelmi Irodán a 3465786-os számon adnak.

Varga Jenőné: – Remek
ötletnek tartom a telefonos segélyhívó rendszer bevezetését.
Biztos vagyok benne, hogy lesznek, akiknek pont jól fog jönni
a segítség. Főként azoknak az
időskorúaknak lehet különösen
megnyugtató lehetőség, akik
magányosan élnek.
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Összefogás a kerületért
Az egyházközségek és az önkormányzat
vezetői közötti évenkénti konzultációra az
idén május 22-én került sor a polgármesteri
hivatalban.

Láng Zsolt polgármester köszönetét fejezte ki,
hogy sokan szabaddá tették magukat a találkozó időpontjára, majd megköszönte a 2016.
évi együttműködést. Mint mondta: az önkormányzat vezetésének fontos, hogy időről
időre véleményt cseréljenek a kerület lakóit
érintő kérdésekről az egyházi intézmények
vezetőivel.
– A kapcsolat természetesen nemcsak erre
az alkalomra szorítkozik. Bizonyítja ezt a közös rendezvények sora, és a stabil évi negyvenmilliós támogatás, amit az egyházközségek kapnak céljellegű támogatásként – emelte
ki a polgármester. Hozzátette: örömteli, hogy
kormányzati szinten is figyelem hárul az egyházi létesítmények fejlesztésére, és ebből a

TANULMÁNYI pályázaT
A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottsága a
2017/2018-as tanévre pályázatot ír ki:
• a II. kerületben állandó lakhellyel rendelkező, az általános vagy középiskola 7-13.
évfolyamán tanuló nappali tagozatos diákok
részére, akiknek a 2016/2017-es tanév végi tanulmányi eredménye eléri a 4,7-es átlagot, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85 500 Ft-ot,
• a II. kerületi gyermekotthonokban, vagy
II. kerületi nevelőszülőnél elhelyezett, az általános vagy középiskola 7-13. évfolyamán tanuló
nappali tagozatos diákok részére, akiknek az előző
év végi tanulmányi eredménye eléri a 4,0-es átlagot.
A pályázati kérelmek beérkezésének határideje: 2017. JÚNIUS 30. (péntek) 12.00 óra.
A pályázati kiírás és a letölthető nyomtatványok elérhetők az önkormányzat honlapján:
www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok

II. kerület is részesül. A polgármester azzal a
kéréssel fordult a jelenlevőkhöz, hogy a beruházások tervezése, előkészítése során – az
építési szabályzat törvényi változása, liberalizálása ellenére – maradjon meg a szoros
együttműködés a támogatott intézmények és
az önkormányzat között, ezzel is a kerület javát szolgálva.
Jelentős fejlesztések várhatók az egyházi kórházak vonatkozásában, erről Kozma
Imre irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója, valamint Toldy-Schedel Emil, a Budai Szent Ferenc Kórház főigazgatója adott tájékoztatást. A Budai
Irgalmasrendi Kórházban 20 milliárdos fejlesztés kezdődik, aminek felét a rendi központ biztosítja. Nem ágyszámbővítés, hanem
a meglévő ágyszám megfelelő körülmények
közötti elhelyezése valósul meg. A kórház
fejlesztése, jövője kapcsán szoros együttműködés alakult ki a Budapesti Szent Ferenc
Kórház, a református egyházközség és a zsidó

hitközség között, amit az irgalmas rend központja is örömmel nyugtázott. A Szent Ferenc
kórház főigazgatója elmondta, hogy kórházuk
új szárnnyal bővül, ahol országos kardiológiai
rehabilitációs ellátás lesz, és a belgyógyászati
fejlesztés tehermentesíteni fogja a Szent János kórházat.
A megbeszélésen szó esett a hajléktalankérdésről, Makláry Ákos parókus említést tett
a tettlegességig fajuló kéregetésekről, a hívek inzultálásáról. A jelenlévők egybehangzó
véleménye az volt, hogy a hajléktalankérdést
egy kerület nem tudja megoldani, a törvényi
rendelkezések szigorítására is szükség lenne.
Az aktív és jó hangulatú megbeszélés végén Láng Zsolt polgármester Dankó Virág alpolgármester és Ernyey László, az egyházi és
karitatív szervezetek tanácsnoka nevében
is köszönetet mondott a folyamatos értékmegőrző és értékteremtő együttműködésért,
és reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban
mindez folytatódik és kiteljesedik.
RK

Hősök napja Pesthidegkúton

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre
emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Május 27-én
az Ófalui Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom kertjében a hidegkúti hősökre emlékeztek hagyományos ünnepi megemlékezésen
és koszorúzáson. A Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzat koszorúját Csabai Péter elöljáró, Makra
Krisztina és Skublicsné Manninger
Alexandra képviselő helyezte el.
Az ünnepségen közreműködött a
Pesthidegkúti Helytörténeti Kör, a
Pesthidegkúti Német Nemzetiségi
Alapítvány, az Észak-Budai Nemzetőrség, a Pesthidegkúti Német
Dalkör és a Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskola.

A hidegkúti hősökre emlékezve Skublicsné Manninger
Alexandra, Csabai Péter és Makra Krisztina képviselő helyezett el koszorút
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Senki se felejtse otthon az ütőhangszerét!

Az Artisjus díjas Talamba ütőegyüttes –
Grünwald László, Szitha Miklós, V. Nagy
Tamás és Zombor Levente – idén először
lép fel a II. Kerület Napján, június 10-én.
A világ messzi tájairól származó tradicionális dobokról és egzotikus ütőhangszerekről
Zombor Leventével, az együttes vezetőjével
beszélgettünk.

Mivel készülnek a II. Kerület Napjára?
A legújabb, idén márciusban megjelent Tour De Drums című lemezünk számai
hallhatók majd a Millenárison. A címből
is kiderül, hogy egy igazi világ körüli utazásra csábítjuk majd a közönséget: Afrika,
Latin-Amerika, Tahiti, a karibi szigetvilág
egzotikus zenéit szólaltatjuk meg tradicionális ütőhangszereken. Szeretnénk, ha minél többen megismernék az ütőhangszerek
gazdag világát.
Nem ismeri még a nagyközönség?
Az elmúlt 18 évben azért dolgoztunk, hogy
minél többen tudják, hogy nem „csak” a
dob és a cintányér tartozik az ütőhangszerek
közé. Azt gondolom, sikeresnek mondható a
munkánk, mert a koncertjeinken rengeteg
ütőhangszert szólaltatunk meg, ami életre
szóló élményt jelent sokaknak. De elárulom
azt is, hogy több mint ötezer ütőhangszer létezik a világon. Ezek közül vannak olyanok,
amelyeket altatásra, másokat gyógyításra
használnak a világ különböző pontjain, de
akár szerelmet is vallhatunk ezekkel a csodálatos hangszerekkel.
Szerepeltek már a Millenárison?
Több ízben is, és a második kerületben
sem először lépünk fel. Mindig nagy élmény itt játszani: a legfiatalabbak általában
szájtátva figyelik a villámkezű ütősöket, de

Ízek utcája

Szombaton, június 10-én déli 12 órától nyitja
meg kapuit az Ízek utcája, ami idén is kiemelt eseménye lesz a II. Kerület Napjának. Az előző évekhez
hasonlóan a II. kerületi nemzetiségi önkormányzatok
hagyományos ételeikből kínálnak majd kóstolót a látogatóknak, miközben nemzetiségi hagyományőrző
együttesek lépnek fel énekes-táncos műsorokkal.
A bolgár, görög, roma, szlovák, lengyel, német,
örmény, szerb, ruszin és ukrán konyha fogásai
valódi kulináris élvezetet nyújtanak a kerület
ünnepe látogatóinak.

Talamba ütőegyüttes
2017. június 10., 18 óra
Millenáris

a fülbemászó, ritmusos számok – dzsessz,
népdalok, balkáni dallamok – a szülőket és
nagyszülőket is el szokták varázsolni. A koncertünk ezúttal is igazi családi program lesz,
a közönséget be fogjuk vonni a műsorba. Ez
az együttzenélés mindig különleges élmény a
zenekar tagjainak is. Tehát üzenjük a közönségünknek, hogy senki se felejtse otthon az
ütőhangszerét!
Melyik városban hívták életre az együttest?
Az 1999-ben alakult csapat tagjai diákként
találkoztak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, de mindannyian az ország különböző részeiről származunk: Ajkától Hajdúszoboszlón át Nyíregyházáig. 2007-től Gödöllőn

élünk és dolgozunk. Kisebb településeken
és vidéki városokban is rendszeresen fellépünk, sokszor koncertezünk iskolákban
rendhagyó énekórák keretében. Ezzel kapcsolatos egy szívhez szóló élményünk. 2009ben a Művészetek Palotájában léptünk fel,
a koncert végén gratulált nekünk egy egyetemista lány, akiről kiderült, hogy először
általános iskolás korában hallott minket a
nyírségi kis településen, Ajakon, de már
Budapesten tanul, így el tudott jönni a jubileumi koncertünkre. A zenei táborainkból
is folyamatosan kerülnek ki lelkes koncertre járók és zenészek is, erre nagyon büszkék
vagyunk.
NZSA

Legényfogó leves fő majd a versenyen
A hagyományos kerület napi főzőversenyen idén
öt csapat vesz részt június 10-én délután:
a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársai, a
II. Kerületi Rendőrkapitányság dolgozói, a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai,
a II. kerületi iskolák igazgatói és a KLIK képviselői,
valamint a II. kerületi Idősügyi Tanács delegáltjai.
A férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út –
tartja a mondás, és sok esetben igaznak bizonyul
nagyanyáink bölcsessége. A legényfogó leves már
nevében is őszintén feltárja a lányok, asszonyok nem
is annyira titkolt szándékát: a férfi meghódítását.
Az idei kerületi fesztiválon ez az igen ízletes étel
fő majd a főzőverseny csapatainak kondérjában, és
nyeri el – reményeink szerint – nemcsak a legények,
hanem a látogatók tetszését.
A legényfogó levest sokféleképpen el lehet
készíteni, lényeg a gazdagság és a harmonikus
ízvilág. Tulajdonképpen egy pikáns ragulevesről
van szó, amit tejföllel behabarunk és tárkonnyal,

citrommal hozzuk ki belőle a savanykás ízeket.
Gombával, csirke- vagy pulyamellel, csirkemájjal
és sok zöldséggel lehet készíteni. Van, aki zöldborsót és sárgarépát tesz bele, de a modernebb,
nemzetközi ízeket kedvelők mexikói zöldségekkel
is főzhetik. Ínyencek készíthetik báránycombból
és gazdagíthatják füstölt szalonnával, sőt egy kis
kaporral még tovább bolondíthatjuk ezt a valóban
ellenállhatatlan ételt.
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A betegség megelőzése vagy időben való
A II. Kerületi Önkormányzat szervezésében
idén tavasszal is díjmentes egészségügyi
szűrőnapokon vehettek részt a kerületi lakosok. Minden alkalommal sokan élnek a lehetőséggel a Kapás utcai és a Községház utcai
rendelőben, a Pulzus központban, illetve a
Szent Ferenc Kórházban. Ez is azt mutatja,
hogy egyre többeknek fontos az egészségtudatosság, hiszen a szűrővizsgálatok a
betegségek megelőzésével vagy időben való
felismerésével akár életmentők is lehetnek.

Nyaki ultrahangos vizsgálat
a Szent Ferenc kórházban
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A Budapesti Szent Ferenc Kórház az önkormányzathoz csatlakozva szervezte meg a kardiológiai szűrőnapot május 20-án. Ottjártunkkor sokan várakoztak az előtérben, többen a
kérdőíves kockázatfelmérő lapot
töltötték ki. Volt, aki már észlelt maenes szűrővizsgálata
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A II. Kerületi
is, akinek panasza ugyan nem volt,
25-55 százalékának magas a vérnyomása, és
de dohányzás vagy túlsúly miatt tudatában van a kockázatoknak. Egy
gáltatást. Ezért létesítettük közösen ennek mintegy fele nem tud a problémáról. De
nem dohányzó, sportos fiatalember
a játszóteret és a tanösvényt, ame- a diagnosztizált eseteknek is csupán 27 százatünetmentesen, kíváncsiságból jött
lyeket úgy használhat bárki, hogy léka van megfelelő vérnyomáskontrollon. Azt
el a szűrésre, ahol kisebb problémát
nem kell igénybe vennie egészség- is tudni kell, hogy a magas vérnyomásos esetek
diagnosztizáltak nála. Az ő esetéügyi ellátót. A tanösvénynek olyan 58 százalékának hátterében kardiovaszkuláris
A Budapesti
Szent Ferenc Kórház
ben kifejezetten hasznos volt, hogy
sikere van, hogy mintájára több betegség áll – némán. Örvendetes tény, hogy az
főigazgatója,
a szombat délelőttöt az egészségéhelyen is kialakítottak hasonlót, infarktus utáni kórházi halálozások aránya 2-4
dr. Toldy-Schedel Emil
nek szentelte, hiszen így sokat tett
sőt úgy tűnik, hogy országos prog- százalékra csökkent, ugyanakkor az egy hónap,
azért, hogy megelőzze az esetlegesen kialakuló rammá válik. Ez az önkormányzattal közös si- illetve az egy év utáni halálozási arány már soknagyobb bajt.
kerünk és közös értékünk. Következő tervünk kal rosszabb nálunk, mint az Európai Unió más
A szűrőnapon munkatársai mellett dr. Tol- egy szép gyógynövénypark, ahol a betegek meg- országaiban, de jobb, mint tizenöt évvel ezelőtt.
dy-Schedel Emil főigazgató is fogadta a pácien- ismerhetik az alternatív gyógyászat egyes alap- A baj az, hogy sokan nem tudják, milyen rizikófaktorok vezettek el az infarktusig, tehát nem
seket.
elemeit – ismeretterjesztés céljából.
– Kórházunk történetileg szoros szálakkal
A szűrőnap is népszerűvé vált az elmúlt is tesznek ellene. Ha elmegyünk a szűrésekre,
akkor időben kiderülnek a problémák, és ezzel
kapcsolódik a II. kerülethez, betegeink jó része években.
is itteni lakos – mondta el érdeklődésünkre a
Közel kétszázan szoktak részt venni ezeken az máris sokat tettünk magunkért, az egészségünfőigazgató. – Az egészségügy akkor tudja igazán alkalmakon. Az idősebb generáció tagjai közül kért. 
Péter Zsuzsanna
hatékonyan szolgálni a társadalmat, ha állandó sokaknak van több kardiovaszkuláris rizikókapcsolata van az emberekkel. Úgy gondolom, faktora, és van, aki ismeri is a betegségét. Ők
hogyha kinyitjuk az intézmények kapuit, akkor – amennyiben orvosi ellenőrzés alatt állnak
Jakobi László rendjobban megértik a betegek és a hozzátartozók – jobb helyzetben vannak. A fiatalok esetében
szeresen jár szűrésekre, a
is, hogy mi miért történik, s ezzel sok feszült- elsődleges, hogy ismerjék a rizikófaktorokat.
megelőzést fontosnak tartséget fel tudunk oldani. Ezért csatlakoztunk Sokszor tapasztaljuk, hogy bár tisztában vannak
ja. Alacsony pulzust észlelt
a II. kerületi egészségnapokhoz, és ezért kí- a kockázatokkal, a hétköznapi rohanásban nem
magán, ezért is jött el az
nálunk olyan, saját finanszírozású életmód- érnek rá emiatt orvoshoz fordulni. Nekik naegészségnapra. A problémát
programokat, amelyek csökkentik a kardio- gyon hasznos lehet a hétvégi egészségnap. Úgy
a nyaki ultrahangos vizsvaszkuláris kockázatokat. Egyházi fenntartású tűnik, az emberek egyre egészségtudatosabbak.
gálat is igazolta, így nála
intézményként az egészségügyet a testi és lelki Eljönnek a szűrésre, és ha találunk valamit, itt
további
vizsgálatok
és
kezelések várhatók. Mint
jóllét szolgálatába igyekszünk állítani – jobban adva van a lehetőség a további vizsgálatokra, a
mondja, örül, hogy élt a szűrés lehetőségével, mert
megnyílunk mi is, a betegek is, és talán a vára- szükséges kezelések megkezdésére. Ez azért
ezzel idejében felfedezték a problémát.
kozási időket is sikerül csökkenteni. Nagyon jó fontos, mert sokszor, ha valakinél találnak valakapcsolatot ápolunk a többi, II. kerületben mű- mit egy szűrésen, visszaküldik a háziorvoshoz,
Könyves Tamás infarkködő egészségügyi intézménnyel és az ott dol- hogy ő azután továbbküldje a szakellátására, a
tuson esett át, jelenleg a
gozó orvosokkal.
páciens pedig elvész a betegutakon. Mi végigSzent Ferenc kórházban zajAz önkormányzattal is több közös projektje visszük a folyamatot anélkül, hogy elengednénk
lik a rehabilitációja. A szűrővolt a kórháznak.
a beteg kezét.
programot nagyon hasznos
Az olyan területeken, ahol az önkormányzatMit adunk magunknak azzal, ha részt vekezdeményezésnek tartja,
nak saját egészségügyi intézménye van, általá- szünk a szűrőprogramokon?
maga is tervezi, hogy a jöban jobb a lakosság egészségi állapota. A II. KeHa valaki nem hajlandó tudomásul venni a rivőben részt vesz hasonlón.
rületi Önkormányzat sokat tesz ezért, és a Szent zikófaktorait, vagy ismeri a betegségét, de nem
Reményei szerint életmódváltással, elsősorban
Ferenc kórházzal is mindig nyitott volt a pár- foglalkozik vele, az éveket, férfiak esetében akár
a cigaretta elhagyásával és rendszeres szűréssel
beszédre. A mi esetünkben a kórházi kezelésen mínusz egy évtizedet is jelenthet az életből. Stamegelőzhető az újabb szívinfarktus.
túl maga a terület, a park is nyújthat plusz szol- tisztikák szerint Közép-Európában a lakosság
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felismerése életmentő lehet
A hangsúly a megelőzésen van

– Idén újdonságként a negyszűrővizsgálati állomásokon
ven év feletti nők részére az
a megjelentek összlétszáma
emlődaganatok korai felisme70-120 közötti volt a két szűrőrésére ajánlott mammográfiás
napon, ami a lakosok kifejezett
szűrővizsgálattal egészült ki a
– a korábbi évekhez képest
korábban rendszeresen végjelentősen megnőtt – érdekzett, és a lakosok körében nagy
lődését, egészségtudatosságát
érdeklődést keltő vizsgálatok
igazolja. A korábbi évekhez
köre – nyilatkozta lapunknak
hasonlóan nagy sikere volt a
dr. Huszár Tamás, a II. Kerületi
nordicwalking-oktatásnak.
Dr. Huszár Tamás,
Önkormányzat Egészségügyi
A szűrőnapokon megjelenorvosigazgató
Szolgálatának orvosigazgatója.
tek magukkal vihettek ottMájus 6-án a Községház utcai rendelő- honukba olyan mintavevő eszközöket is,
ben 115, 13-án a Kapás utcai szakrendelő- melyek segítségével a székletben rejtetten
ben 254 fő jelentkezett szűrővizsgálatra. jelen lévő vérzés mutatható ki, ami esetA szív-érrendszeri betegségekre irányuló leges bélrendszeri daganatos betegségre
kockázatfelmérő teszteken kiemelt tizenhat utalhat – ezzel a lehetőséggel 188-an éltek.
személynek ajánlották a Pulzus központA szűrőmunkát végző dolgozók számára
ban a komplex kardiológiai szűrésen való öröm volt, hogy a mindennapi feladatukhoz
részvételt. A legnagyobb számban, 151-en hasonló, de a hangsúlyt a megelőzésre
a bőrgyógyászati szűrésen vettek részt, helyező tevékenységet végezhettek. Száami a nyár beköszönte előtt, a napfénnyel mos olyan, a betegekkel való törődést,
összefüggésben kialakulni képes bőrrákok ellátást javító ismerettel gazdagodott az
rákmegelőző állapotainak felmérése szem- Egészségügyi Szolgálat, amit a mindennapi
pontjából volt kiemelkedő jelentőségű. feladatellátásában is igyekszik majd szem
A hölgyek részére nőgyógyászati méhnyak- előtt tartani, megvalósítani – tette hozzá
rákszűrést és citológiai mintavételt, a fér- az orvosigazgató.
fiak részére prosztatarákszűrést végeztek.
A gégészeten a rejtett szájüregi és gégedaganatok irányában történt szakorvosi vizsgálat. A szemészeten elsősorban zöldhályog
és időskori szürkehályog szűrése zajlott.
A tüdőgyógyászaton a dohányzás okozta
ártalmak szűrése, légzésfunkciós vizsgálat
volt. Élethelyzeti problémák, lelki zavarok
és szorongásos tünetek kérdésében a lakosok pszichológushoz fordulhattak. Az egyes

A Községház utcai rendelőben anyák napja alkalmából egy szál virággal köszöntötték a szűrésre
érkező édesanyákat
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Egyre népszerűbb
a vízivárosi rendelőjárat

A II. Kerületi Önkormányzat áprilistól próbajáratot indított a Bem tér–Rét utcai orvosi rendelő
útvonalon. A kisbusz hétfőtől csütörtökig délelőttönként óránként közlekedik, és az útvonalán
több megállóban megáll. A Bem térről az első járat
7.30-kor, az utolsó 10.30-kor indul. A Rét utcai
rendelőtől visszafelé az első busz 8, az utolsó 11
órakor indul a Bem tér irányába, szintén óránként.
A buszt csak önálló közlekedési képességgel bíró,
fertőző betegségben nem szenvedő idős emberek
vehetik igénybe.
A buszra ajánlott előzetesen regisztrálni a (06
1) 346-5479-es telefonon, vagy a rendelojarat@
masodikkerulet.hu e-mail-címen, de bejelentkezés
nélkül is fel lehet rá szállni. Amennyiben tele lenne
a járat, az előzetesen regisztráltak természetesen
előnyt élveznek.

Véradás Budán

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradásszervezésben, naponta mintegy 1800 véradót
kell toborozniuk, hogy biztonságos mennyiségű
vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti
sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez.
Egy véradó egyetlen véradással három betegen segíthet. A levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum
készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja,
hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nemcsak
a vércsoportját ismerheti meg, mivel a HIV, a
hepatitisz B, a hepatitsz C és a szifilisz kimutatására
is kiterjed a szűrővizsgálat.
A véradáshoz lakcímkártya, személyi igazolvány
és tajszám feltétlenül szükséges. Az adhat vért, aki
elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves és testsúlya
meghaladja az 50 kilogrammot. A véradást orvosi
vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el,
adhat-e vért a jelentkező.
Bővebb információ: www.veradas.hu.
Véradási lehetőségek Budán: június
8., 9–14 óráig OSZK (1014 Szent György tér 2.), június 20., 10–14 óráig Víziváros Office Center (1027
Kapás u. 6.), június 22., 10–15 óráig Central Média
(1037 Montevideo utca 9.), június 23., 14–18
óráig Óbudai Auchan (1033 Szentendrei
út 115.), június 26., 14–18
óráig Esernyős (1033 Fő tér
2.), június 27., 9.30–12-ig
Palaház (1011 Fő u. 14–16.),
június 30.,14.30–18-ig
Mammut II. mozi (1024 Lö
vőház u. 2-4.).
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KÖZÖSSÉG

Csak ajánlani lehet a Szepesi utcai
lakók receptjét ahhoz, hogyan is
lehet kellemes hangulatú, valóban közösségépítő összejövetelt
szervezni. A pesthidegkúti utca
lakói május 27-én már nyolcadik
alkalommal tartottak utcabált,
ahol a fiatal és az idősebb korosztály együtt töltötte a délutánt.

– Feleségem vetette fel az ötletet,
majd a szervezést négy szomszéd
családdal a 2010. január elején közösen tartott újévköszöntő összejövetelünk alkalmával
beígért támogatásukkal, segítségükkel vállaltam magamra, s
mára több mint ötvenfős utcai
találkozóvá fejlődött az esemény.
A lényeg viszont, a családias, baráti hangulat, mindvégig megmaradt – mondta el lapunknak
Békési Ferenc szervező. – Mostanra már az egész utca várja az
eseményt évről évre, amikor
bográcsban fő a finom étel,
ínyencfalatokat hoznak a szomszédok, és kellemesen el lehet

BUDAI POLGÁR

Közösségteremtő utcabál

beszélgetni egymással. Ilyenkor
szinte az egész utca kitelepül,
csatlakoznak hozzánk a barátok
és a környékről is jönnek ismerősök. Javasolni tudom a II.
kerületi közösségeknek, hogy
próbáljanak meg egyszer megszervezni saját szűkebb környezetükben hasonló rendezvényt,
biztosan lesz folytatása.

A Szepesi utcaiak meghívására
Láng Zsolt polgármester és Csabai
Péter, a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat elöljárója is részt
vett az eseményen. A polgármester a lakókat köszöntve azt hangsúlyozta, a kis utca összefogása
bizonyítja, hogy nemcsak vidéken,
de egy nagyvárosban is épülhetnek
összetartó közösségek.

– Fontos, hogy mások is kövessék a példát és kerületszerte terjedjen el ez a jó szokás, mert ezzel
közelebb kerülhetünk szomszédainkhoz, a hozzánk közel élőkhöz,
amire a mai világban nagy szükség
van. Köszönet jár mindenkinek,
aki fáradságot nem kímélve felvállalja a közösségépítő feladatot
– tette hozzá a polgármester.

Családi nap az egészséges életmódért
Az iskola közösségi életének fontos színterévé vált az immár negyedik alkalommal megrendezett családi nap. Május 13-án a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola rendezvényén idén is
nagy számban vettek részt az ökus családok.

Az alkotói pályázat nyerteseinek Csabai Péter VÖK-elöljáró adta át a díjakat

A hagyományosnak számító focikupa és főzőverseny mellett – a Nemzeti
Tehetség Program pályázati támogatásának köszönhetően – idén több, a
sportot és az egészséges életmódot népszerűsítő program is megvalósulhatott. Így a „sportágvadászat” közben a gyerekek az iskola udvarán felállított
állomásokat végiglátogatva, pecsétgyűjtés közben ismerkedhettek meg
a környék sportegyesületeivel, kipróbálhattak több sportágat, sőt fogászathoz és ortopédiához kapcsolódó érdekes feladatokat is megoldhattak.
Az egészséges életmód tudatos döntés eredménye, ami a mindennapokban
az egészséges táplálkozásban, a rendszeres mozgásban és a testünk egészségi állapotára fordított figyelemben valósul meg. A gyermekek életében
a sport kiemelt fontosságára Székely Bulcsú olimpiai bajnok vízilabdázó
és Apjok Ildikó tizenhétszeres magyar bajnok síelő is felhívta a figyelmet.
Dr. Tóth Tamás obezitológus (elhízás kezelésére specializálódott belgyógyász
szakorvos) az egészséges táplálkozásról tartott előadást.
A főzőverseny szakácsainak a „wellnessbogrács” elkészítése okozhatott
fejtörést: hogyan készítsünk egészséges étkeket bográcsban? A legfinomabb
és legegészségesebb ételek kiválasztásában Csabai Péter VÖK-elöljáró és
Skublicsné Manninger Alexandra önkormányzati képviselő is közreműködött.
A helyszínen tartott véradásra több mint ötvenen jelentkeztek az Országos
Vérellátó Szolgálat munkatársainál. Mindeközben az iskola sportpályáján
focikupát tartottak, a Vackor osztály apukáiból felálló focicsapat volt az,
amely egészen a döntőig menetelt, és végül elnyerte a legjobbaknak járó
Ö-KU-PA vándordíjat.
A sport és egészséges életmód témában meghirdetett alkotói pályázatra a gyerekek közel száz pályaművet adtak be, a legszebb és legötletesebb
munkákat elkészítő tizenkét diák Csabai Péter VÖK-elöljárótól vehette át
a jutalmát.
Geiszter György
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A jövő reménybeli olimpikonjai versenyeztek

Peshidegkúton a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban másodszorra
került sor a sportmászó diákolimpia országos döntőjére. A tavalyi nagy siker után
ismét a II. kerületi Klébi DSE-t kérték fel az
országos döntő megrendezésére.

A sportmászás a sziklamászás teremben űzhető biztonságos, ugyanakkor mégis nagy
élményt adó változata. 2020-ban Tokióban
már három számban is olimpiai sportág lesz
a falmászás, tehát a jövő reménybeli olimpikonjait is láthatták a nézők. Az ország 104
iskolájából 6 korcsoportban 221 versenyző
mérkőzött meg egymással, de leginkább a
nehéz mászóutakkal. Két selejtező és egy
döntő út után derült ki, hogy ki a legjobb,
három korcsoportban szuperfináléra is sor
került. A nagy létszám ellenére sikerült az
időkereteket tartani, az informatikai rendszernek köszönhetően pedig a versenyzők
és a szurkolók folyamatosan figyelemmel
tudták kísérni a pillanatnyi eredményeket.
A versenyt a kétszeres öttusa világbajnok Máthé Vivien, valamint Kandrács Ildikó,
a Hegy- és Sportmászó Szövetség elnöke
nyitotta meg, aki itt, a kerület szikláin tette meg kezdő lépéseit. A programot szintén
extrémnek mondható sportok világbajnok
képviselői gazdagították: Zeitler Csongor
zsonglőr, Fábián Márk és Teleki Aidan egykerekű-biciklisták és a Klebelsberg iskola
rockycsapata.

1. hely, Klébi), Takách Máté (2.
dmények: Fehér Boróka (2. korcsoport
A II. kerületi 1–3. helyezett ere
Gergely (1. kcs. 2. hely, Klébi),
(4. kcs. 1. hely, Ökumenikus iskola), Sipos
kcs. 1. hely, Klébi), Radics Attila Zsombor
iskola).
osi
rtvár
eteke
Jároli Nóra (2. kcs. 3. hely, Rem
Turos Péter (2. kcs. 2. hely, Újlaki iskola),

A II. kerületi tanulók hatalmas számban
vettek rész a versenyen, szép eredményekkel, de közülük is kiemelkedett a rendező
Klebelsberg iskola mind az indulók létszámát, mind az eredményeket tekintve. Országosan a legnépesebb csapat volt a Klébi DSE 23 fővel, és ők hozták el a legtöbb
aranyérmet is.

A szép teljesítmények is azt mutatják,
hogy nemcsak népszerű és élvezetes ez a
mozgásforma, hanem versenysportként is
kiválóan űzhető. Jól fejleszti a fizikai képességeket, az erőt, az állóképességet, az ügyességet, az egyensúlyérzéket. A szervező Klébi
DSE várja a mászni szerető kicsiket és minden
korosztályt, amely önfeledt, tartalmas kikapcsolódásra vágyik a fittség jegyében.

Utolsó állomásán járt a gyermekjogi roadshow

Május 20-án közel 250 fő részvételével
a II. kerületben állomásozott az Integrált
Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) Gyere-K-épbe
elnevezésű országos gyermekjogi rendezvénysorozata. A Szent Angéla iskolában a
gyermekotthonokban és nevelőszülőknél

élő fiatalok és kísérőik egész nap hasznos
gyermekjogi ismeretterjesztő és szakmai
programokon vettek részt.
A rendezvényen különböző tematikájú
jogpontokon a gyermekjogi ismeretekről és
kötelezettségekről szóló interaktív foglalko-

zások mellett a gyerekek betekinthettek a
Fővárosi Katasztrófavédelem és az Országos
Mentőszolgálat munkájába is. Hasznos információkkal gazdagodhattak a biztonsághoz
vagy az egészséghez való jog területeiről,
míg a Budapesti Család-, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház közreműködésével az esélyegyenlőséghez való jog is középpontba került. A kisebb gyerekek szórakoztató edukációjáról gyermekjogi mesék felolvasásával
gondoskodott az IJSZ. Nagy sikere volt a
rendezvény kísérőprogramjának, a regionális
labdarúgó-bajnokságnak, amit a szolgálat
azzal a céllal szervezett a részt vevő lányoknak és fiúknak, hogy felhívja a figyelmet
az egymás iránti tisztelet és az egészséges
életmód fontosságára. A programsorozat
június 8-án jogismereti versennyel és a labdarúgó-bajnokság országos döntőjével zárul
Budapesten.
Az idei roadshow az ország hét helyszínén
– Győrben, Gyulán, Salgótarjánban, Szolnokon, Szekszárdon, Kisbéren és Budapesten
– egy-egy szombati napon biztosított hasznos
gyermekjogi ismeretterjesztő programokat és
egész napos kikapcsolódást a résztvevőknek.
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Aki szerepel a tévében, azt mindenki

Nagylelkű gesztussal kereste fel
a II. Kerületi Önkormányzatot az
évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő műsorvezető,
szerkesztő, producer, Rózsa
György. A televíziós sorozat
alapján készült Magyar elsők
című könyv második kötetéből
egy raklapnyit ajándékozott az
önkormányzatnak, hogy olyanokhoz is eljusson a szórakoztató ismeretterjesztő kiadvány,
akik nem tudnak megvenni
drága könyveket.

– A köszönet a Kossuth Kiadót
is illeti, mert nagyon jutányos,
szerzői áron vehettem meg a
könyveket, amelyeket most az
önkormányzatnak és a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezetnek
ajándékoztam – mondta el Rózsa
György az adományozáskor.
Mi lett a Magyar elsők első
kötetével?
Annak idején elnyerte a könyvtárosoktól Az év könyve díjat.
3500 példányban jelent meg, ami
egy ilyen drága album esetében
igen szép szám, és pillanatok alatt
el is kelt. A könyvtárosoktól azt is
megtudtam, hogy a megjelenése
évében ezt a kötetet forgatták legtöbbször a könyvtárakban. Bízom
benne, hogy a második kötetet is
haszonnal és örömmel fogják lapozgatni azok, akikhez elkerül.
Ez bizonyára így lesz, hiszen
rendkívül változatos témákról
tudhatunk meg belőle érdekességeket.
Mindenről szó van benne, ami
első volt Magyarország életében,
legyen az az első magyar orvosnő,
az első focimeccs, az első védett
állatok vagy az első magyar kirá-

lyi vár. Olyan témákat igyekeztünk keresni, amikből kiderül,
hogy a magyarok sok száz éven
keresztül a világ élvonalához
tartoztak. Nemcsak emberekre
gondolok, hanem intézményekre, tudományos és sporteredményekre. Nagyon sok visszajelzést,
levelet kaptunk a könyv kapcsán
fiataloktól és külföldön élő magyaroktól is.
A két kötet a televíziós sorozat alapján készült.
Összesen 116 film készült, és
2003 óta vetíti őket a televízió

Szilágyi János, Vágó István és Nádas Gábor társaságában

különböző csatornáin. Nemcsak azért szerettem nagyon
ezt a sorozatot, mert bármikor,
tíz-húsz év múlva is műsorra
lehet tűzni – hiszen az, hogy ki
vagy mi volt az első, az már nem
fog változni –, hanem azért is,
mert mindegyik epizód külön
nyomozás eredménye. Nagyszerű szerkesztői, rendezői gárda
dolgozott együtt, amely nagyon
élvezte a kutatómunkát. Rengeteg izgalmas történetre bukkantunk, ilyen volt például az első
magyar opera, a Pikkó herceg és
Jutka Perzsi története, ahol kiderült: épp egy olyan császári
„ügynök” írta, akinek az volt a
feladata, hogy késleltesse a magyar nyelvű operajátszást.
Ezenkívül még számos, nagyon nézett és kedvelt műsor
fűződik a nevéhez, amit folyamatosan ismétel ma is a tévé.
Ez a nosztalgiacsatornának
köszönhető. Ami az én lelkemet
leginkább simogatja, az a mottója, miszerint az érték, érték marad. Jelenleg két korábbi műsoromat lehet itt látni, a Top show,
illetve a Még ilyet címűeket. Az
egyik egy varietéműsor volt magyar és külföldi sztárokkal, a má-

sikban pedig az utca embere mesélhette el élete legelképesztőbb
történetét.
Hihetetlen tudás és tapasztalat gyűlhetett össze ezen évek
alatt.
Inkább érdeklődés és akarás.
Tavaly volt az ötvenedik televíziós esztendőm, de a szerelem
korábban kezdődött. Tízéves
voltam, amikor a nagyapám
vett egy tévékészüléket, az elsőt a házban. Jöttek a szomszédok, hozták a sámlit és együtt
néztük az adást. Feltűnt nekem,
hogy aki szerepel a tévében, azt
mindenki szereti. Elhatároztam:
ha törik, ha szakad, én bekerülök abba a dobozba. 1966-ban,
még egyetemistaként kezdtem
dolgozni az iskolatelevízióban.
Magyarországon akkoriban még
semmilyen
kommunikációs
vagy médiaiskola nem volt, így
az utolsó egyetemi évemet Leningrádban töltöttem a Zsdanov Egyetemen, illetve egy
módszertani kutatóközpontban,
amelyik televíziós kutatásokkal
is foglalkozott. Ott írtam a diplomamunkámat – Magyarországon ez volt az első televíziós témájú szakdolgozat.
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szereti
Fotó: MTI

Kortárs animáció

Ötven év alatt negyvenhét televíziós sorozatot készített

Ezzel bekerülhetett volna a
Magyar elsők valamelyik kötetébe.
Tavaly a köztévé megtisztelt azzal, hogy a jubileum alkalmából
készített egy műsort. Ehhez ös�szegyűjtötték az én „elsőimet”: a
Mindent bele volt az első játékos
sportvetélkedő gyerekeknek a televízióban, a Csepü, lapu, gongyola
pedig az első, falusi gyerekeknek
szóló vetélkedő. Én vezettem az
első élő telefonos játékot, a Kapcsoltamot, majd megcsináltuk az
első bulvárműsort, a Leg-leg-leg
címűt, ami 17 évet ért meg. Pedig az elején nem volt könnyű
keresztülnyomni, de kitartóan
harcoltam érte. Mondogatták is
tréfásan a kollégáim, hogy én valószínűleg egy pulikutya és egy
gőzmozdony házasságából születtem. Szóval, volt néhány ötletem:
az ötven év alatt negyvenhét sorozatot készítettem.
Töri még a fejét valamin?
Állandóan. Legutóbb egy Mis�szió című filmet készítettünk,
amiben olyan nehéz sorsú, nagyon szegény sorból származó
cigány fiatalokat mutatunk be,
akik a roma-keresztény szakkollégiumok hálózatában végzik
az egyetemet, majd visszatérve
saját falujukba próbálnak – Gárdonyi Géza szavaival élve – lámpás lenni.
Több évtizede kerületünk lakója. Szeret itt élni? Vannak
kedvenc helyei?
1982 óta élek a II. kerületben.
Először a Baba utcában laktunk,
de amikor Csilla lányom megszületett, szerettünk volna egy
nagyobb lakást és egy kis kertet.
Így kerültünk a Rutén utcába, egy
kétlakásos házba, ahol már kert
és kutya is volt. A mostani házba
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1996-ba költöztünk. Több baráti köröm is van – a Gyurik, ahol
mindenkit Gyurinak hívnak, a
pingpongosok, főleg régi kollégák, akikkel szerdánként pingpongozni szoktunk és a kávéházi
társaság, akikkel pedig rendszeresen megváltjuk a világot. Nos,
ezekkel a társaságokkal kedvenc
helyeink is vannak. Ilyen például
a Náncsi néni vendéglője, a Cafè
Cino a Rózsadomb centerben, az
Alessio és a Porcellino, ahol kitűnő olasz ételeket lehet fogyasztani, és ne feledkezzünk meg a Piros Pezsgőről, ahol Fűzy Gábor ül
a zongoránál, és időként nekem
adja a mikrofont, hogy megörvendeztessem énekemmel a kedves közönséget. Szintén kedvenc
helyem lett a gyönyörűen rendbe
hozott Nagyrét, ahol futókört alakítottak ki, amit én is használok
– ha nem is futásra, de erős gyaloglásra. Szeretek sétálni, a kerületen belül például a József-hegyi
kilátóhoz, ahonnan valóban gyönyörű a kilátás. Szívesen ellátogatok a Klebelsberg Kultúrkúriába
is, jó előadásokat láttam már ott.
Az elmúlt években sok jó dolog történt a kerületben. Aminek
én különösen örülök, az például a
hidegkúti mentőállomás. Egyszer
kellett csak hívni őket, de tényleg
néhány percen belül ideértek. Ez
óriási biztonságot jelent. Ugyanígy a biztonságot szolgálja a Nagyrétnél és a kerület többi részén
kialakított egyre több körforgalom. Élvezem a Hüvit, az új szolgáltatóházat is, ahol sok mindent
egy helyen intézhetek. Egyszóval,
nagyon szeretem a kerületet – ezt
a csöndes, zöld, külső részét és a
nyüzsgő belsőt is. Nem is tudnék
már máshol élni.
Péter Zsuzsanna

Június végéig tekinthető meg
a Pannónia Stúdió Kovásznai
György és a kortárs animáció című
kiállítása. A tárlat egyrészt Kovásznai György (1934–1983) legendás animációs életművét,
másrészt egy épp a Pannónia
Stúdióban gyártás alatt álló új
rajzfilmsorozat képeit dolgozza
fel. Hogy mi köti össze a kettőt?
Váratlanul sok dolog! A képzőművészeti igényű animáció
nagymestere ugyanis 1982-ben
kezdett bele Voltaire művének
adaptációjába, ám ebből csak
néhány rajz készült el. 2013-ban
egy fiatal, tehetséges csapat Kovásznai által inspirált fejlesztésbe kezdett.

A kiállítás JÚNIUS 28-ig ingyenesen tekinthető meg a hét
minden napján 9 és 17 óra között
a Pannónia Stúdióban (1021 Hűvösvölgyi út 64-66.).

Vakációváró fesztivál a Városmajorban
Június 11-én vasárnap 10.30-tól 16 óráig nyárindító családi napra várják az érdeklődőket a Városmajori Szabadtéri Színpadon.
Délelőtt 10.30-kor a Turay Ida Színház Pinokkió című gyerekszínházi előadásával kezdődik meg a tizenkét héten át tartó
matinésorozat, majd kézműves foglalkozásokkal, bűvészshow-val,
varázslóiskolával, finomságokkal, meglepetésekkel, légvárral és
számos élménnyel várják a kicsiket és nagyokat, hogy végül 15
órakor Kaláka-koncerttel zárják az egész napos mulatozást. Bővebb információ és jegyvásárlás: www.szabadter.hu

Szélkiáltó
koncert
a Nagy Imre Emlékházban!
Nagy Imre (1896–1958)
1956 mártír miniszterelnöke
születésének 121. évfordulóján

2017. június 6.
(kedd) 19 órakor
a Szélkiáltó együttes
szabadtéri koncertet ad
a Nagy Imre Emlékház kertjében
(Bp., II. ker. Orsó u. 43.).
A belépés ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk!
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KIÁLLÍTÁSOK

M GALÉRIA: JÚNIUS 15-ig: II. kerületi iskolák művésztanárainak kiállítása. Kiállítók: Kovács Krisztina,
Kovács-Gombos Dávid, Megyeri Éva, Ráczné Enzsöl Katalin, Steffler Ildikó, Szávin László (1022 Marczibányi tér 5/a).
VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 22-ig: Szín-játékok, kavicsok. Festmények, grafikák, kisplasztikák. Riczkó
Andrea és Radovics Krisztina kiállítása (1027 Kapás utca 55.).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján JÚNIUSBAN Juhászné Miklós Judit Régi idők című kiállítása tekinthető
meg (1024 Keleti Károly utca 5.).

SZÍNHÁZ

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JÚNIUS 17., 19.00: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Déry Tibor azonos című kisregényének musicalváltozata a Szindra Társulat előadásában (1022
Marczibányi tér 5/a).
SPIRIT SZÍNHÁZ: JÚNIUS 9., 10., 20.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. JÚNIUS 14., 15., 20.00: Az ajtó. JÚNIUS
20., 21., 22., 20.30: Equus (1023 Árpád fejedelem útja 3–4.).

GYEREKEKNEK

június 8.
csütörtök 19.00

Kiscsillag
semmi Konferencia
Dalos színház

Előadja: Kiscsillag
Közreműködik:
Földes Eszter

június 14.
szerda 18.00

az életmentő
sztehlo gábor

munkásságáról Keveházi László
nyugdíjas evangélikus esperes,
Gaudiopolis első „miniszterelnöke”
emlékezik
A belépés díjtalan,
regisztráció szüKséges.
A regisztrációs lehetőséget a Kultúrkúria
honlapján (www.kulturkuria.hu),
az esemény leírása mellett találják meg.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton Motolla játszóház és tűzzománckészítő műhely (1022 Marczibányi tér 5/a).

ZENE

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden csütörtökön Guzsalyas táncház. JÚNIUS 8., 20.00:
Évadzáró táncház a Fanfara Complexa, a Somos és a Szigony közreműködésével. JÚNIUS 12., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. JÚNIUS 13., 21.00: Milonga nuevo – argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: JÚNIUS 10., 16.00: Hangrózsa. A Hangrózsa Zongoraiskola bemutató hangversenye. Meghívott vendég: Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész. Műsorvezető: Juhász
Balázs zongoratanár (1025 Csalán út 29.).

NYUGDÍJASOKNAK

BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 14.: Tiszai sétahajózás Szeged környékén. JÚNIUS 20.:
Évzáró klubnap. A klub júliusban és augusztusban nyári szünetet tart. Részletes információ: (06 1) 3267830, tothbuda@chello.hu.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB JÚNIUS 16-án 13.30-tól tartja a nyári szünet előtti utolsó klubnapját,
amire várja a klubtagokat és az érdeklődőket. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com
(1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
Az ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete: JÚNIUS 7., 16.00: Béres Marcell

A hagyományos kínai orvoslás
és a modern gyógyítás a Millenárison

Fontos egészségipari és gyógyászattechnikai
találkozó helyszíne lesz a II. kerület június
19-én és 20-án: hazánk látja vendégül Kína,
valamint Kelet-Közép-Európa egészségügyi
minisztereit a Millenárison. A találkozóval
párhuzamosan ingyenesen látogatható egészségipari kiállítás is nyílik, ahol Kína és térségünk országainak gyógyszeripara, orvostechnológiája, gyógynövényipara, gyógy- és
egészségturizmusa mutatkozik be. A legújabb
gyógyszerekkel, diagnosztikai műszerekkel
és találmányokkal is megismerkedhetnek
mindazok, akik június 20-án kilátogatnak
a Millenáris egészségipari kiállítására. Tradicionális kínai orvosi tanácsokat is kaphatnak
az érdeklődők, de az expón a számos újdonság mellett egy valódi gyógynövénykertben is
sétát tehetünk. A rendezvényre kilátogatók
ingyenes, a hagyományos kínai orvosláson
alapuló állapotfelmérés keretében nyerhetnek mélyebb betekintést egészségi állapotukról és kaphatnak életmód-tanácsadást a
Dr. Chen Patika standján, ahol gyógyító kínai levesekkel, teákkal, valamint a különleges látványt nyújtó kínai gyógynövényekkel is
megismerkedhetnek.

2017. JÚNIUS 20.

EGÉSZSÉG

KAPUJA
KIÁLLÍTÁS

Kína és a közép-kelet-európai országok
egészségügyi kiállítása és konferenciája

MILLENÁRIS PARK

A BELÉPÉS
DÍJTALAN

A természetes gyógymódok, a hagyományos kínai orvoslás, a modern orvostechnológia, valamint a gyógyszeripar
találkozása a Millenárison. Gyógyszerek, diagnosztikai műszerek és új találmányok bemutatkozása mellett tradicionális
kínai orvosi tanácsokat is kaphatnak a látogatók, akik emellett sétát tehetnek egy igazi gyógynövénykertben is.
Az Egészség Kapuja kiállítás ingyenesen látogatható 2017. június 20-án 10.00 és 17.30 között.

Az Egészség kapuja kiállítás ingyenesen látogatható június 20án 10–17.30 között a Millenáris B
épületében (1024 Kis Rókus utca 18–24.)
További információk a www.ceec-china-hmm.hu weboldalon
és a www.facebook.com/egeszsegkapuja.hu címen.
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előadása. JÚNIUS 14.: kirándulás Királyrétre – találkozó 8.45-kor a Nyugati pályaudvaron az indulás-érkezés tábla alatt, visszaérkezés 16 órakor a 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 (Keleti Károly u. 13/b).

KLUBOK

INDIAI FILMKLUB: JÚNIUS 16., 18.00: Dharmesh Darshan: Dhadkan (Amrita Sher-Gil Kulturális Központ,
1025 Búzavirág u. 14.)
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JÚNIUS 6.: Állatorvos-történeti kiállítás megtekintése vezetővel. JÚNIUS 8.: Ahogy egy idegenvezető látja a kirándulásokat – élménybeszámoló videókkal. JÚNIUS
12., 26.: Számítástechnikai előadás. JÚNIUS 13.: Fót nevezetes temploma és kastélya. JÚNIUS 15.: Névnapok ünnepe a klubban. JÚNIUS 20.: Kirándulás a Velencei-tóhoz. JÚNIUS 22.: Az Ermitázs kincsei
– vetítés az Orosz Kulturális Intézet anyagából. JÚNIUS 27.: Bugaci kirándulás a legújabb régészeti
feltárások megtekintésével. JÚNIUS 29.: Klubdélután, a nyári program ismertetése. Minden érdeklődőt
várunk rendezvényeinkre. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180,
fonixke@t-email.hu).
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: JÚNIUS 11.: Mátra. Találkozás 8.15, Stadion, Volán-pályaudvar. JÚNIUS 14.: Vértes. Találkozás 7.15, Népliget, Volán-pályaudvar. JÚNIUS 18.: Cserhát. Találkozás 7.45, Széna
tér. Buszos utak: Jelentkezés, befizetés minden pénteken 16–18 óra között az Arany János utcai Burger
Kingben. JÚNIUS 10.: Szlovákia. Költsége: 7000 Ft. JÚNIUS 10.: Cserhát. Költsége: 5000 Ft. JÚNIUS 24.:
Tolna megye. Költsége: 5000 Ft. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@
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

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

Marczibányi Téri Művelődé

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

06.17. szombat 19.00

KÉPZELT RIPORT
Marczibányi Téri Művelődési
EGY AMERIKAI
POPFESZTIVÁLRÓL

Téri
Művelődési
Központ
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JÚNIUS 7., 18.00: Lipták Ildikó Marczibányi
Nyári nyomozás
című
if1022 Budapest, Marczibány
Budapest,
Marczibányi
tér 5/a
júsági regényének könyvbemutatója. A regényt bemutatja, és az alkotókkal 1022
beszélget
Csányi Dóra,
a
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1)
Csimota Kiadó főszerkesztője. JÚNIUS 8., 18.30: Az elveszett tudás nyomában –Tel.:
Művészi
zsenialitás,
Fax: (06 1) 212-4885
(06 1)
212-2820mámarczi@marczi.hu, web: www.m
marczi@marczi.hu,
gikus megszállottság és a történelem elszabadult alakjai. Történelmi előadás-sorozat.
Az eltorzultweb:
fá- www.marczi.hu
A Szindra Társulat előadása
Zene: PRESSER GÁBOR
raó – Ehnaton és az amarra-kor művészete. Előadó Antalffy Péter történész (1022 Marczibányi tér 5/a).

A hónap FOTÓJA

Dalszöveg: ADAMIS ANNA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

Marczibányi Téri Művelődé

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

A májusi hónap fotója: Pamukné Makai Nóra – Hármashatár-hegyi reptér

Május

Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület értékeit és szépségeit mutatják be. Beküldési határidő minden
hónap utolsó napja, legközelebb: június 30-án éjfél. Az adott hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak
ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban, valamint az év végén három alkotás összesen 90 ezer forint értékű díjazásban
részesül. A képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, min. 500 KB, max. 2 MB méretben. (Bármely kép
beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a szerkesztőség megjelentethesse a Budai Polgár újságban, annak honlapján,
valamint a II. Kerületi Önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán, a szerző nevének feltüntetésével.)

06.08. csütörtök 20.00-02.00

ÉVADZÁRÓ GUZSALYAS
TÁNCHÁZ

Fanfara Complexa, Somos, Szigony

marczi.hu
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Indiai kulturális fesztivál
Június utolsó hétvégéjén az Indiai Nagykövetség és az Amrita Sher-Gil Kulturális
Központ – amelyek kerületünkben találhatók – 3. nemzetközi jóganapra, illetve a 2. Gangesz-Duna: Indiai Kulturális
Fesztivál elnevezésű programja várja az
indiai kultúra iránt érdeklődőket – szerte
az országban.
Az eseménnyel kapcsolatban Rahul
Chhabra, India magyarországi nagykövete lapunknak elmondta: – India és
Magyarország szoros baráti kapcsolatokat ápol, melynek gyökerei immáron
több évszázadra nyúlnak vissza. Orbán
Viktor miniszterelnök Indiába tett hivatalos útja (2013), valamint Hamid Ansari
indiai alelnök magyarországi látogatása
(2016) tovább erősítette ezeket a szálakat. Munkánk nem titkolt célja, hogy
közelebb hozzuk a két nemzet tagjait
egymáshoz, így ezúton szeretném a Budai Polgár minden olvasóját arra biztatni,
hogy vegyen részt a második alkalommal
megtartott Gangesz-Duna Fesztivál és a
3. Nemzetközi Jóga Nap tizennégy magyarországi helyszínen megrendezendő
programjain.
A JÚNIUS 24–25. között zajló fesztivál
szimbóluma idén is India és Magyarország legfontosabb folyója: a szent
Gangesz és a történelmi jelentőségű
Duna, mindkettő a kulturális sokszínűséget, a hagyományos értékeket képviseli.
A rendezvény az indiai kultúra egy-egy
szeletét mutatja be sok-sok tánccal, zenével, jógaprogramokkal, filmvetítéssel, de
jönnek indiai bábosok és hennaművészek
is. A programban az indiai művészeti
ágak magyar képviselői is részt vesznek.
Bővebben a www.facebook.com/
IDYGangesDanubeCFOI oldalon, illetve
a nagykövetség honlapján www.
indianembassy.hu olvashatnak.

Őexcellenciája Rahul Chhabra, India magyarországi nagykövetét 2015 augusztusában nevezték ki,
ezt megelőzően az Indiai Köztársaság Külügyminisztériumában dolgozott a közép-európai térségért felelős
osztály főosztályvezetőjeként. Külügyi megbízatása
alatt szolgált Kínában, az Egyesült Államokban,
Franciaországban, Belgiumban, Szenegálban és a
Fülöp-szigeteken. Nős, két fiú édesapja.

HELYTÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

Stílusok találkozása

A villában közel három évig Váncza József sütőporgyáros és családja is élt

A Ferenc-hegyre futó Törökvész-dűlő (ma Búzavirág utca) felső részét 1940 nyarán egyedül
Reichardt Gyuláné polgári leányiskolai tanár villája uralta, szemközt pedig a Budapesti Kertészeti
Rt. rózsadombi telephelye volt. A 14. számú telket vitéz Szénásy Béla (1897–1973) papírkereskedő
és felesége, Rózsa Piroska vásárolta meg, ahová reprezentatív családi házat építtettek.

A háromszintes villaépület tervezésére Urbányi Vilmos (1898–1944) belsőépítészt
kérték fel, aki az iratokon építőművésznek
titulálta magát, és aki a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusra a budapesti
terek és középületek díszleteit, illetve díszítését és az Országháznál fölállított Szent
István-oltárt is tervezte. A statikai számítás
szintén neves szakember, Sávoly Pál munkája, a kivitelezést Wágner Gyula okleveles
mérnök végezte.
Az art deco stílusjegyeket mutató modern
ház alagsorában tágas garázs, személyzeti szoba, kamra, mosókonyha, mángorló, kazánház,
tárolóhelyiségek voltak. A földszint nagyméretű előszobája a konyha, a tálaló és az ebédlő mellett az épület „magjába” vezetett: a kör
alakú, két emelet belmagasságú hall a galéria
faragott korlátjáig leeresztett hatalmas rézcsillárral, a márványkandallóval és a „templomablakok” előtt húzódó terasszal alkotta a
közösségi teret. A hallból induló félköríves
tölgyfalépcső vitt fel az emeletre, a háló- és
a fiúszobához külön fürdő és öltöző tartozott.
A második világháború alatt megsérült, de
lakható villát vitéz Szénásy Bélától 1948. február 17-én Barta György és felesége, Székely
Anna vette meg 40 ezer forintért. A helyreállítás során Bíró Elemér építőmester a hálószobát a hozzá tartozó fürdőszoba és gardrób
felszámolásával megnagyobbította, a ruhatár
pedig a földszinti tálaló helyére került.

2010-ben
épült fel
az új szárny

Az augusztusra elkészült házba új tulajdonosai be sem költöztek, 1948. szeptember
3-án 105 ezer forintért eladták Váncza József
sütőporgyárosnak, akinek gellérthegyi villáját bombatalálat érte. Ő azonban feleségével
és három gyermekével nem sokáig örülhetett
otthonának, a Váncza családot ugyanis 1951
tavaszán az ÁVH kilakoltatta.
Az épületben több évtizede India nagykövetsége működik, ami mellé 2010-ben
Hartvig Lajos tervei alapján felépült az Indiai
Kulturális Központ: „A tömegek mozgalmassága, a nagy üvegfelületek, az ősi indiai formai
elemek mai anyagokkal való megfogalmazása
egyértelműen jelzik az épület születési dátumát,
miközben az anyaghasználat és egyes részletek
kialakítása utal kulturális gyökereire” – olvasható az építésziroda honlapján.
Verrasztó Gábor

Postaládánkból

A Vadrózsa

Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy érdeklődéssel és figyelemmel olvastam a lapjuk 2017/8. számában megjelent,
elismerésre méltó megemlékezést a Vadrózsa étterem múltjáról, annak újranyitása
alkalmából. A teljesség kedvéért egy-két,
általam fontosnak tartott kiegészítést kívánok hozzátenni.
Magam is csaknem fél évszázada vagyok e kerület lakója. Jól érzem itt magam,
amihez a valóban patinás és nagyhírű étteremben eltöltött kedves órák is hozzásegítettek. A hely 1968-ban még csak étterem
és presszó volt. Ekkortájt vette át – ahogy
abban az időben nevezték „gebinben” – egy
rendkívül kellemes és megnyerő jelenség,
Vetter Margó az étterem irányítását. Nagyon nagy jelentősége van a neve megemlítésének, mert az ő személyes varázsa is
hozzájárult az étterem jó hírnevének megteremtéséhez és megőrzéséhez. Elmondása
szerint a Budapesti Vendéglátó-ipari Főiskolán – Lipcsében töltött gyakorlati idővel – szerezte meg szakképesítését, és lett
itthon eme étterem vezetője. Azt is érdemes
megemlíteni, hogy ebből a munkából édesapja, dr. Horváth Gergely és a család is igen
aktívan vette ki a részét.
A vendéglátásban eltöltött fél évszázadból
legkevesebb harminc éven át tehát a Horváth
család – élén Vetter Margóval – fémjelezte a
működésüket, megteremtve a jelenlegi és bízvást hasonlóan sikeres működésnek az alapjait. Vendégköre is legendás volt – és itt bátran ki merem írni a neveket is –, hiszen olyan
híres művészek jártak ide családjukkal, mint
a néhai Inke László, Szabó Gyula vagy Seregi
László, de megfordult itt Mécs Károly, Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva, de találkozhattunk Szőnyi Olga operaénekessel is.
Az étteremnek azonban talán a legnagyobb sikert és kitüntetést az jelentette, hogy
vendégei között tudhatta I. János Károly
spanyol királyt és a királynét.
Az étterem mai enteriőrjének kialakításában is döntő szerepet játszott a korábbi
vezető és tulajdonos, vagyis Vetter Margó.
Dr. Bajtai Attila

A spanyol király
a Vadrózsában
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Budai polgárok a kerületből…

Hajnal Ágnes végzettsége szerint biológus, farmakológus. Egyetemista korában
szeretett bele a barlangászatba, ami néhány év alatt a szenvedélyévé vált. Minden szabadidejét a Pál-völgyi-barlangban tölti. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat első női tagja, büszke arra, hogy részt vehetett olyan mentésekben, amikor
ténylegesen segíteni tudtak bajbajutottakon, súlyos sérülteken.

Hajnal Ágnes
barlangkutató

– Szegeden végeztem, az egyetemi testnevelésóra keretében barlangásztam először, és szerelem volt első látásra. Megfogott a barlang varázslatos atmoszférája, és
a társak, akikkel együtt barlangászhatok.
Apukám bányamérnökként dolgozott, és
mindig hozott a fejtésből különleges dolgokat, ennek is része volt abban, hogy
megszerettem a barlangászatot.
Sokan kérdezik, hogy szoktam-e félni. Erre az a válaszom, hogy mindenki
fél, csak abban van különbség, ki hogyan
küzd meg a félelmével. A barlangászat
önismeretre tanít. Én is kerültem már
olyan helyzetbe, amikor egy pillanatra
pánikba estem, mert megakadt a fejem
egy szűk lyukban és nem tudtam megmozdítani. Akkor arra gondoltam, nyugi, kicsit visszamész és semmi gond nem
lesz. Így is lett.
Tizenöt éve dolgozom együtt a Pál-völgyi-barlangot kutató Bekey Imre Gábor
Barlangkutató Csoporttal. Minden hétvégén lemegyünk a párommal a barlangba, gyakran még a 72 éves apukája is velünk tart. A Pál-völgyi-barlangban főként
feltáró kutatásokat végzünk, eddig nem
ismert járatokat keresünk. Dokumentáljuk a feltárt részeket, térképet készítünk
róla. Az új szakasz – geológiai, ásványtani,
állattani – jellemezése is fontos feladat.
Mivel mi nem vagyunk szakemberek tevékenységünk főként a mintagyűjtésből
és fotódokumentációból áll. A balrangban
vizsgáljuk még a csepegő vizek szennyezettségét, de segítünk a denevérek élős-

ködőinek összegyűjtésében is. A barlang
faláról szedjük le a kullancsokat, amelyek
egyébként az emberre nem veszélyesek.
Civilben én is kutató vagyok, csak más területen. Egy humándiagnosztikai cégnél
dolgozom, ahol főleg meddőségi vizsgálatokat végzünk.
Mindig is motivált a segíteni vágyás,
ezért nagyon örültem annak, hogy bekerültem a barlangi mentőszolgálatba,
amelynek én vagyok az első női tagja. Sokfelé részt veszek mentésekben, az utóbbi
években főként felszíni eseményekhez
riasztottak minket, például a Rám-szakadékhoz, a Vadálló-kövekhez. Sajnos, néha
olyan baleset is történik, aminél már nem
tudunk segíteni. A tragédiák nagyon megrázóak, de érzelmileg véd minket, hogy
csapatban dolgozunk.
2009-ben jártunk először a párommal
abban a francia kutatótáborban, amelynek
a Grotte des Chamois (Zergék-barlangja)
feltárása volt a célja. 2008-ban két búvárnak sikerült átjutni a barlang bejárati
zónájában található szifonrendszeren,
így lehetőség nyílt új részek feltárására.
Az egyik bejárás alkalmával egy osztrák
barlangásszal közösen mentünk le térképezni. Először dübörgést hallottunk, azt
gondoltuk, hogy a nagy hőingadozás miatt
zúg a szél. Ahogy továbbhaladtunk, már jól
kivehető volt a csobogás is. Lenéztük egy
aknába, és úgy húsz méteres mélységben
megláttuk a föld alatti Coulomb folyót.
A megtalált részt „K und K-Schacht”-nak
(Kaiser und König-akna) neveztük el.

Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz
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Események kerületünk templomaiban

• PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: JÚNIUS 13-án,
Páduai Szent Antal ünnepén, a templom búcsúnapján 12
órakor szentmise Szent Antal és Szűz Mária tiszteletére, 18
órakor ünnepi szentmise, a gyermekek és a plébánia családjainak megáldása. JÚNIUS 17-én a 11 órakor kezdődő szentmisén Székely János püspök pappá szenteli fr. Hernádi Lehel
testvért. JÚNIUS 18-án Úrnapján 10 órakor Hernádi Lehel első
szentmiséje, amelyen a Szent Antal Kórus Ramirez: Missa Coriolla művét énekli. A szentmisét követően úrnapi körmenet, a
következő szentmise 12 órakor kezdődik. Június 19-én egész
napos szentségimádás (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. Az ifjúsági körök vasárnap 17 órakor tartják
alkalmukat. A jegyesek és házasok bibliaórái minden héten
szerdán 18 és szombaton 17 órakor vannak, www.refpasaret.
hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

• CIMBALOM utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM:
JÚNIUS 11-én 10 órakor konfirmációs istentisztelet, 17 órakor
hittanévzáró családi vasárnap, km. a hittanosok és a Megmaradás Kórus. JÚNIUS 15-én szerdán 10 órakor évzáró baba-mama
kör, 18 órakor évzáró bibliaóra. JÚNIUS 18-án 10 órakor bibliatanulmányozós istentisztelet, a reformáció 5. alapelve: Soli
Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Igehirdető és előadó:
Kovács Attila lelkipásztor, utána beszélgetés a gyülekezeti
teremben. JÚNIUS 19–23. között hittanos honismereti tábor
Monoszlón. 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 10-én 10.30-kor pappá
szentel négy diakónust Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában. JÚNIUS 11-én, Szentháromság vasárnapján ünnepli a
székesfehérvári egyházmegye 90. máriaremetei zarándoklatát,
a 10.30-kor kezdődő szentmisét Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök tartja a szabadtéri oltárnál. JÚNIUS 17-én 10.30kor Tóth Béla kápolnásnyéki plébános – aki gyermekkorát
Remetén töltötte testvéreivel – papságának 50. évfordulója
alkalmából mond hálaadó szentmisét. JÚNIUS 18.: Úrnapja,
10.30-kor szentmise, utána körmenet (1029 Templomkert u. 1.).
• ÚJLAKI Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: JÚNIUS 10-én
a 18 órai szentmise keretében Székely János segédpüspök
szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. JÚNIUS 11-én a 9 órai
szentmisében a gyermekek elsőáldozása, 10.30-kor a templom
felszentelésének évfordulóján latin nyelvű szentmise keretében az Újlakért Emlékérem átadása. JÚNIUS 19–30. között
hétköznapokon nyári napközis tábor várja a gyermekeket
(1023 Bécsi út 32.).

• MARGITSZIGETI SZENT MIHÁLY-KÁPOLNA: JÚNIUS 18-án 16
órakor szentmise.

• PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: JÚNIUS 11-én
9.30-kor istentisztelet, 62 éves a templom; 17 órakor családi
istentisztelet, tanévzáró hálaadás. JÚNIUS 18-án 9.30-órakor
konfirmációs istentisztelet, pesthidegkut.lutheran.hu (1028
Ördögárok u. 9.).

• BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: JÚNIUS 11-én 11 órakor
tanévzáró istentisztelet. JÚNIUS 18-án a 11 órai istentiszteleten dr. Fabiny Tamás felszenteli az új orgonát, 19 órakor
orgonakoncert. JÚNIUS 20-án 19 órakor orgonakoncert (1014
Táncsics M. u. 28.).
• GERCSEI TEMPLOM: JÚNIUS 8-án 18 órakor ökumenikus
imaest.

Összeállította: Raduj Klára
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Negyven éve a mozgássérültekért
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
(MBE) idén ünnepli megalakulásának negyvenedik évfordulóját. Ez idő alatt aktívan
járult hozzá Budapest középületeinek és
közterületeinek akadálymentessé tételéhez,
megkönnyítve ezzel nemcsak a mozgássérültek, hanem az idősek és a babakocsival
közlekedők életét. Ez alkalomból kapott
elismerést a II. kerületi szervezet vezetője,
dr. Majtényi Sándor is.

Az egyesület kerületi szervezetei 1977 óta
fenntartják és segítik az egyes kerületekben élő mozgássérült lakosok közösségeit.
Előadásokat, klubfoglalkozásokat, kirándulásokat szerveznek. Május 20-án az MBE
jubileumi közgyűlése keretében a Budavári
Önkormányzat dísztermében elismeréseket adtak át kerületi szervezetek vezetőinek,
köztük dr. Majtényi Sándor II. kerületi vezetőnek is.
– Amikor elődöm, dr. Papp Irén 1988-ban
nyugdíjba ment, engem javasolt klubvezetőnek – mondta lapunknak dr. Majtényi Sándor. – Hétszáz címem volt akkor az MBE-től,
ennyi embert tudtam meghívni egy-egy rendezvényre. Mostanában tízen-húszan vagyunk, mert sokan elköltöztek, meghaltak,
vagy egyszerűen megváltozott a telefonszámuk, címük. Kezdetben az ORFI földszintjén

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete II. kerületi szervezete minden hónap 2. hétfőjén 14.30-kor
találkozik az ORFI földszinti, kápolnával
szembeni akadálymentes kistermében.
Alkalmaikra várnak minden érdeklődő
érintettet (1023 Frankel Leó út 62.).

találkoztunk, amit pár éve modernizáltak,
létesítettek benne egy kápolnát, és hosszú
vándorlás után a kápolnával szembeni akadálymentes kisteremben találkozunk minden hónap 2. hétfőjén 14.30-kor. Akadnak
visszatérő vendégeink, de bánatomra csak
kevesen jönnek. Talán e cikk kapcsán csatlakoznak olyanok is, akik még nem tudnak
rólunk. A Bechterew-kórom és az életkorom
miatt – 75 éves vagyok – már komoly feladat
számomra Kispestről átutazni Budára. Ezért

Dr. Majtényi Sándor mérnök, a kelet-németországi Magdeburgban járt egyetemre, ahol tavaly kapta meg aranydiplomáját. Ott ismerkedett meg egy magyar lánnyal, aki a felesége
lett. 1975-ben költözött haza családjával, akkor két óvodás
lányával, akiktől azóta kilenc unokája született. 1975-től a
rendszerváltásig hidraulikával foglalkozott. Dolgozott szerte
az országban, így Dorogon és Tiszaújvárosban is. Legszebb
konstrukciójának azt tartja, amikor egy silóépítő hidraulikáját
kellett megvalósítania.

Megdöbbenéssel és lesújtva értesültünk
a hírről, hogy munkatársunk, Rédai Anna
Patrícia, ahogy mi ismertük: Panka, 2017.
május 14-én elhunyt.
Áprilisban még ügyfélszolgálatunkon
dolgozott, amikor egy nap rosszul lett,
és hosszabb kórházi kezelésre szorult.
Ezalatt egészsége fokozatosan visszatért,
és már a munkába való visszatérését tervezte, amikor egy váratlan, szükségszerű
orvosi beavatkozás miatti altatásból nem
ébredt fel többé.
Panka a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával közös foglalkoztatási programban érkezett a II. Kerületi
Városfejlesztő Zrt. ügyfélszolgálatához.
Rövid élete nagyon súlyos terhek és megpróbáltatások után alakult úgy, hogy

Elment Panka

amikor két évvel ezelőtt munkatársunk
lett, a kerületi polgárok már egy mosolygós, életörömmel, energiával teli, vidám

nálam fiatalabb, II. kerületi embert keresek utódomul, aki közelebb lakik, nagyobb a
helyismerete és kapcsolatban áll a II. Kerületi Önkormányzattal.
A mi klubunkban nincs éves program, aki
jön, az bármilyen problémáját előadhatja,
ugyanis a klub lényege, hogy hasonszőrű emberek beszélgetnek a gondjaikról, és mindig
van, aki tud választ adni egy-egy kérdésre.
Ilyen téma volt például az adóbevallás előtt,
hogy a NAV lehetőséget ad adó-visszatérítésre azoknak, akik súlyos betegek, mozgáskorlátozottak, cukorbetegek. Erről sokan
nem tudunk, de egy ilyen klubban biztos van
valaki, aki megosztja ezt a többiekkel. Ha pedig egy témában van elég érdeklődő, szerzek
hozzá előadót.
Nagyon örülnék, ha lenne egy II. kerületi
ember, aki új életet lehelne a klubba. Budapesten belül is van olyan kerületi szervezet,
amely nagyon aktív, ha tudnak pénzt szerezni, lehet kirándulásokat szervezni. A mozgássérült emberek így könnyebben jutnak el
távolabbi helyekre, és külön busszal a parkolás is megoldott.
Engem erősen korlátoz a betegségem is,
ami fiatal koromban kezdődött, és okát a legokosabb orvos sem tudja. Saját becslésem
szerint az országban húszezer ember érintett. A Magyar Bechterewesek Egyesületének
elnökeként azért küzdök, hogy minél többen
tegyenek magukért tudatosan, és ne görbüljenek meg – tette hozzá dr. Majtényi Sándor.

és lelkes huszonéves lányt ismerhettek
meg benne, aki munkája során mindig
készségesen és jó kedvvel segítette ügyfeleinket. Csak kevesen tudhattuk, hogy
élete korábbi szakaszában milyen nehéz
utat járt be. De tele volt tervekkel, önálló
és boldog saját életének új fejezeteivel.
29 éve alatt példát mutatott, hogy nincs
olyan nehéz élethelyzet, amiből ne lehetne felemelkedni, és újra megtalálni
célunkat és boldogságunkat.
Vigasztalást és erőt ebből merítve búcsúzunk tőled most, és köszönjük meg
neked mindezt, Panka.
A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
munkatársai
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Elkészült a körforgalom és a Bimbó út

Befejeződött a Bimbó út Alsó Törökvész út és Keleti Károly utca közötti, valamint a Keleti Károly utca Bimbó úttól a Margit körútig tartó szakaszának felújítása. A fővárosi önkormányzat beruházásában egyúttal
körforgalom is épült az Ady Endre utca felső végén a Bimbó úton,
valamint megújultak a járdák is. A 250 millió forintos beruházás
tavaly októberben kezdődött, jelenleg a másfél kilométer hosszú
útszakasz műszaki átadás-átvételi folyamata zajlik.

BUDAI POLGÁR

Madárbarát kert
tanösvény nyílt

ILYEN VOLT...

ILYEN LETT...

Graffitimentesítés a Mansfeld parkban

Vandálok jártak a közelmúltban az Apostol
és a Bolyai utca találkozásánál lévő Mansfeld
Péter parkban. Összefirkálták az 1956-os
forradalom és szabadságharcot követő kommunista megtorlás legfiatalabb mártírjáról
szóló tájékoztató táblát, valamint a padok
környékén is otthagyták a „kézjegyüket”.
A II. Kerületi Önkormányzat megbízásából
nemrég elvégezték a graffitimentesítést a
gyönyörű panorámát nyújtó parkban. A betonelemekről sikerült eltávolítani a firkákat,
de a táblát nem lehetett a betűk károsodása
nélkül megtisztítani, ezért azt cserélni kell.

Május 13-tól látogatható a Budakeszi
Vadasparkban a Madárbarát kert tanösvény, ahol bemutatják a leggyakoribb,
leghasznosabb madárbarát eszközöket,
emellett a látogatók a madáritatás és
-etetés, valamint a madárodúk kihelyezésének legfontosabb tudnivalóival is
megismerkedhetnek. A vadaspark célja,
hogy a Madárbarát kertet végigjárók
olyan hasznos trükköket és módszereket leshessenek el, amiket otthon is
könnyedén tudnak alkalmazni, élhető
környezetet teremtve ezzel a kertek
madárvilágának. A Madárbarát kert
részeként még egy látványodút is kihelyeztek, ami a remények szerint lehetővé teszi, hogy a beköltöző és ott
fészket építő énekesmadarak mindennapi életébe is betekintést nyerhessünk.
A tanösvény az egyéb olyan állatok
megtelepedését elősegítő eszközöket
is szemlélteti (süngarázs, darázsgarázs,
lepkekert), amiket bármelyik kertben
alkalmazhatunk.

Változik a forgalmi rend a Bem utcánál

A Bem József utca teljes szélességű felújításával egy időben átépítik a Margit körút–Bem József utca–Horvát utca csomópontot. A korábbi rendhez képest a Horvát
utca torkolatánál középszigetes gyalogátkelő épül. A sziget bal oldalán egy sáv vezet majd balra a Margit körútra, és egy sáv
jobbra, a Bem József utcába. A Bem József
utca és a Horvát utca sarkán lévő zebrát a
Margit körút felé helyezik át, így a Horvát
utcából jobbra kanyarodóknak nem kell
átkelő gyalogosokkal számolniuk, hanem
lámpa nélkül, gyorsabb ütemben fordulhatnak a Bem utcába. A Budapest Közút
Zrt. lebonyolításában a Bem József utca
négyszáz méter hosszon újul meg a parkolókkal, járdákkal együtt, és kerékpársáv
is lesz. A munkálatokkal várhatóan június
végére készülnek el teljesen.

A Horvát utcában középszigetes gyalogátkelő épül
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Kerületi kutyaügyek

A Városrendészeti és Környezetvédelmi
Iroda Környezetvédelmi Csoportja áprilisban felhívást tett közzé, amely szerint
a II. Kerületi Önkormányzat várja a lakók
helyszínjavaslatait újabb kutyaürülék-gyűjtő
edények kihelyezéséhez és kutyafuttatók
kialakításához.

Az új gyűjtőedények felszereléséhez több tucat helyszínt javasoltak a II. kerületiek, kutyafuttató létrehozására pedig négy közterületet jelöltek meg.
– Köszönjük a lakóknak, hogy javaslataikkal segítették az önkormányzat azon törekvését, hogy a területi adottságokhoz és az
anyagi lehetőségekhez képest kutyafuttatót
alakítson ki, és további kutyaürülék-gyűjtő
edényeket helyezzen ki a felelős állattartás
támogatásához – hangsúlyozta Pogány Norbert, a Városrendészeti és Környezetvédelmi

Iroda Környezetvédelmi Csoportjának vezetője. – A lakók visszajelzéseiből jól látszik a
megnövekedett igény az eszközökre. Az önkormányzat vezetése arra törekszik, hogy ezt
az igényt minél hamarább teljesítse.
Azonban az elhasználódott gyűjtőedények
cseréjét is figyelembe véve ez csak többéves
fejlesztéssel érhető el. A komoly költséget
ugyanis nem az edények beszerzése és üzembe helyezése jelenti, hanem ürítésük és karbantartásuk.
A csoportvezető felhívta a figyelmet arra,
hogy a kutyaürülék-gyűjtő edényekbe, sajnos, gyakran és nagy mennyiségben kommunális hulladékot is raknak, emiatt azok
hamarább megtelnek, és gyakoribb ürítésük
magasabb költséggel jár.
Az önkormányzat várhatóan szeptemberben tervezi bővíteni a már kihelyezett gyűjtőedények számát – a jelzett igényeket figyelembe véve.

A kommunális hulladékkal teletömött kutyaürülék-gyűjtők problémát jelentenek a mindennapokban. Legyünk figyelmesek és következetesek:
mindent a maga helyére!

Monszunszerű eső zúdult a kerületre

Az áprilisi hó és fagy után május 23-án
hatalmas esőzés árasztotta el Budapest
utcáit. Az aznapi időjárás-jelentésben arról
számolt be a meteorológus, hogy ritkán
tapasztalható olyan zivatar, amely szinte
csak Budapestre koncentrálódik, annak is
gyakorlatilag a közepére.

Fotó: Erhardt László

A II. Kerületi Önkormányzat, együttműködve az illetékes fővárosi cégekkel, elkezdte a kárelhárítási munkákat

A II. kerületnek is a belső részét érintette leginkább az özönvíz, ahová a domborzati viszonyok miatt a magasabban fekvő területekről
még össze is folyik a víz, de a Hűvösvölgyi végállomás is víz alatt állt. Márpedig ilyen mennyiségű, ennyire rövid idő alatt lehulló csapadékot
egyetlen csatornahálózat sem képes elnyelni.
A csatornák üzemeltetéséért a Fővárosi Csatornázási Művek felel. Tájékoztatásuk szerint a
május 23-i vízmennyiséggel a világ egyetlen városában sem lehetett volna mit kezdeni. A csatorna keresztmetszete még alkalmas is lenne a
legtöbb helyen arra, hogy ennyi esővizet elvezessen. A gond inkább a mélyebben fekvő területekkel van, ahol a környező utcákból egy helyre összegyűlik a csapadékvíz, a helyzetet pedig
tovább súlyosbítja, ha a víznyelők rácsai között
megakad a hordalék.
Az interneten látható néhány videó is jól
szemlélteti (pl. az Eszter utcai körforgalomnál),
hogy a hatalmas mennyiségű víz a víznyelőből
már szökőkútszerűen fölfelé spriccelt.
A II. Kerületi Önkormányzat, együttműködve
a fővárosi illetékes cégekkel, azonnal megkezdte a kárelhárítási munkákat. Alsó képünkön
a Lövőház utca, amit nemcsak az eső, hanem
a környékről itt összefolyó víz is elárasztott.
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több
mint egy méter magasan állt a víz egy második
kerületi óvoda alagsori helyiségében is, a Vérhalom téren pedig egy épület pincéjéből kellett
eltávolítaniuk a vizet a fővárosi tűzoltóknak.
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Az eltűnt fasor nyomában – Pasarét gesztenyéi és kőrisei

Így írt például 1938 februárjában a Pesti Hírlap
szerzője: „Mint hűvösvölgyi lakos, mindennap az
5-ös autóbuszon jövök be a városba. Az autóbusz
végigrobog a gyönyörű Pasaréti úton, a derűs villák
s a kis kertek között. Tavasszal és nyáron lombba
borulnak a kertek és a Pasaréti úti fák beárnyékolják az utat, összeölelkeznek, valóságos lugast
emelnek az autóbusz fölé”. Ilyen volt hát a két
világháború közt kiépülő új városnegyed főútjának képe. Illetve éppen akkor változott meg:
„Így volt ez eddig. De az idén nyáron már el fog
tűnni a hosszú, sok kilométeres lugas, mert irtják
a Pasaréti úti fákat. Mindennap bosszankodunk,
akik arra járunk és látjuk dolgozni a kegyetlen
fűrészt, látjuk ledőlni a gyönyörű fákat. Nincs is
más téma most az 5-ös autóbuszon. Az emberek a
fákról beszélnek”.
A fák sorsát ma is nagy
figyelem övezi – így kereste meg lapunkat dr.
Jánossy László biológus, régi kerületi lakos
is, hogy írjunk a Pasaréti út gyönyörű, öreg
kőrisfáiról. Azokról a
példányokról, amelyek
még megmaradtak, alig
egytucatnyian, gyakorta már sérült kéreggel,
sebhelyes törzzsel.
A Pasaréti út története régi időkre nyúlik
vissza. Ha nem is olyan
régre, mint a középkor
óta járt Szilágyi Erzsébet fasoré – de az
valószínű, hogy dűlőútként már évszázadok
óta használták. Hiszen
hol máshol is menne
egy gyalogút, mint a
patak hordalékából szétterülő lapály (a tulajdonképpeni Pasarét, régi nevén Sauwiesen) és
az emelkedő hegyoldal (Törökvész) határán?
Házak aligha voltak mellette, az első nyaralóés fogadóépületek az 1880-as években kezdtek
feltünedezni itt, a szépen termő szőlőhegy tövében (amit így is hívtak: Termő-oldal). A város felőli végén 1907-ig más is volt a nyomvonala, mint most, hisz akkoriban ott, nagyjából
a mai Vasas-pálya helyén, még agyagbánya és
téglagyár üzemelt.
Hogy fákkal mikor ültették be az út két oldalát, nem tudhatjuk pontosan, de feltehetően a Szilágyi Erzsébet fasorral nagyjából egy
időben, az 1800-as évek utolsó évtizedeiben
– a kor szokása szerint gesztenyefákkal. Ezek
a példányok az 1930-as évek végén már valóban impozáns fasort alkothattak. Vajon maradt
hírmondójuk? Talán egy-kettő igen: a Radna

A Pasaréti út a Nagy Lajos (Fenyves) térnél
a II. világháború után – látszanak a jellegzetes,
télen is a fán maradó kőristermések
(és a tér mai nagy fenyői csemetekorukban)

utcai nagy kanyar közelében lévő fák
még az egykori
fasor utolsó megmaradt
tagjai
lehetnek
A Radna utca
(itt
torkollott
közelében lévő
gesztenyefák még
be akkoriban a
az egykori fasor utolsó
Trombitás út),
megmaradt tagjai
de még valószínűbb, hogy
az út 1907-es új
nyomvonalának kialakításakor ültették őket.
Talán ezekre gondolt Dr. P. K. is, aki az Est
című lapnak írt panaszos levelet 1937-ben: „A
Pasaréti úti fákat az út kiszélesítése érdekében a
főváros ki akarja vágatni. Fel kell hívnom az illetékesek figyelmét, hogy vannak a Pasaréti úton
olyan szakaszok, amelyeken az úttest kiszélesítése a negyven-ötven éves fák eltávolítása nélkül is
megvalósítható. (…) Itt ugyanis az ősrégi, gyönyörű gesztenyefák úgyszólván a járdák közepén
állnak, az úttest a fentiek következtében majdnem
másfél méterrel szélesíthető”.
A többit azonban ki kellett vágni. Hisz az utca
olyan szűk volt, hogy ha két 5-ös busz találkozott, rajta a beszélgető utasokkal, alig-alig fértek
el egymás mellett. Szendy Károly polgármester
a megnövekedett gépjármű-forgalomra
tekintettel rendelte el a munkákat – de talán

Fotó: Fortepan

Miről beszélgettek vajon az emberek, amikor nyolcvan évvel ezelőtt összefutottak a
buszon vagy az utcán? A régi újságokból
olykor ez is kiderül.

az is szempont volt, hogy az 1938-as budapesti
Eucharisztikus kongresszus látogatói könnyen
meg tudják közelíteni a városrész vadonatúj
templomát és rendházát a Pasaréti téren.
Valószínűleg a gesztenyék helyére (vagy
már esetleg korábban, helyenként pótlásukra is) jöttek – az új városi kertészeti szemlélet
szerint – a magas kőrisek, amelyek jól tűrik a
szárazságot, a sózást, még a levegőszennyezést
is, és egészen az ősz végi fagyokig zöldellenek.
Az akkori facsemeték mára már százéves koruk
körül járhatnak.
Sajnos, az útszélesítés, az újabb építkezések
később sem kímélték a Pasaréti úti fasort, ami
állítólag négyszáz fából állt. Így a kőriseknek
is csak néhány hírmondója maradt: egy-kettő
a Júlia és a Gábor Áron utcánál, több a Nagy
Lajos téri játszótérnél, illetve elszórtan még
néhány onnantól a Pasaréti térig az út hegy felőli oldalán. (Ezen a részen szemközt a lakótelep építésekor vágták ki a régi fákat.) Ágaik
alatt generációk nőttek fel – a vastag, 3-4 méter
körméretű törzsek hegei talán ebből is adódnak,
mert olykor bizony mi is nekik hajtottunk bringával vagy szánkóval. De a kőrisek az autók okozta sérülések után is regenerálódni tudtak, és –
egyelőre – bírják az ültetésük óta százszorosra
nőtt forgalmat is. Ha fasorként nem is alkotnak
ma már egységes zöld lugast, de mint idős példányok, megérdemlik a tiszteletet. És azt, hogy
olykor beszéljünk róluk.
Viczián Zsófia
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Idén is folytatódik
a Fogadj örökbe egy közterületet! program

Negyedik alkalommal hirdet környezetszépítési pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat a területén működő társadalmi
szervezetek (egyházak, civil szervezetek
és társasházak), továbbá magánszemélyek
részére. A programra 2017. augusztus
31-ig lehet jelentkezni.
A támogatás a II. kerülethez tartozó
közterület rendbetételére és kialakítására,
valamint a helyreállított terület folyamatos
gondozására használható fel. A pályázatokat folyamatosan, beérkezési sorrendben
bírálják el. A beérkezés végső határideje:
2017. AUGUSZTUS 31., csütörtök.
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás
mértékének felső határa bruttó 400 ezer
Ft, a pályázati támogatás maximuma

pedig a teljes költségvetés 70%-a lehet. A pályázati kiírás (pályázati felhívás
és adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról, illetve kérésre
elektronikusan is megküldik az érdeklődőknek. A pályázattal kapcsolatban
további felvilágosítást Fábián Tamara
polgármesteri referens ad a (06 1) 3465545-ös telefonszámon, vagy a fabian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.
Az önkormányzat örömére szolgál, hogy
évről évre többen jelentkeznek a pályázatra,
és hogy a megvalósult környezetszépítéssel hozzájárulnak a kerület tisztán és
rendezetten tartásához. A fenti képek jól
szemléltetik, hogy a pályázat segítségével milyen látványos eredmény érhető el
egy-egy korábban elhanyagolt közterületen.

MÁR MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS!
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II. KERÜLETI VÁLLALKOZÓI KLUB

Ingyenes
online-marketing-képzések
két helyszínen!

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

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

Villányi Balázs, (06 30) 606-7843, e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Szociális ruhavásár. A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló
lakosoknak június 19-én 8-16 óráig. Az
akció során kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhaneműt, gyermek-,
női, férfiruházatot és játékokat. Az akció
helye: 1024 Széll Kálmán tér 3., II. emelet
(telefon: 212-2783, 212-2811). A szociális
vásárra elsősorban gyermeküket egyedül
nevelő szülőket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetű lakosokat várnak.
Jó állapotú, használt ruhák a Családés Gyermekjóléti Központtól
Add tovább – vidd magaddal címen indított
tavaly novemberben jótékonysági akciót a
Család- és Gyermekjóléti Központ, aminek
keretében jó állapotú, használt ruhák és
cipők cserélhetnek gazdát. A felhívás sikerét és a kerületben élők segítőkészségét
mutatja, hogy mostanra megtelt a központ
tárolóhelye. A szervezők ezúton szeretnék
kifejezni hálájukat az adományozóknak,
ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy
szeptemberig ne hozzon új ruhaneműt. Ezzel együtt felhívják a rászorulók figyelmét,
hogy továbbra is minden hónap harmadik
szerdáján, 14-17 óra között lehet menni a valóban megkímélt állapotban lévő
adományokért a Család- és Gyermekjóléti
Központ 1027 Erőd utca 11. szám alatt található székhelyére.

Futó pillantás a magyar tengerre

Két hónap alatt másodszor futotta körbe a Balatont
a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat csapata, a Kapás
Team. Márciusban a 10. Spuri Balaton Szupermaratonon
először vettek részt, a május 20-21-én megrendezett XI.
UltraBalaton futóversenyen viszont immár hetedik éve
szerepel a nyolcfős együttes, amely idén a 220 kilométeres távot 20 óra 15 perc alatt teljesítette. A tókerülő

megmérettetésen induló mintegy 450 egységből a 123.
helyezett lett a kerületi gárda a 6–12 fős csapatok között.
Különösen szép teljesítmény ez, hiszen a táv egy részét
éjszaka tették meg, ráadásul nagy kihívást jelentett az
orkánerejű szél és a szakadó eső. Az aszófői szakaszeredmény abszolút II. helyezése Csaba Attila révén
ugyancsak a Kapás Teamhez köthető.

Csapattagok: Varga Edina, Tóth Attila, Bajomi Ágnes, Bajomi Gergő, Molnár Attila, Benedek Attila,
Garancsy Balázs és Csaba Attila
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Szünidei táborok a Marczin és a Kultúrkúriában

A Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Klebelsberg Kultúrkúria egyhetes tematikus nyári
táborait ajánljuk figyelmükbe, melyek az évközi
művészetpedagógiai, ismeretterjesztő és mozgásfejlesztő foglalkozások tematikájára épülnek.
A tábor- és kurzusvezetők az év során a művelődési központtal együttműködő tanárok, művészek
és az intézmény felkészült munkatársai.
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Kaktusz színházi játszó tábor (11–15 éveseknek), Június 19–23-ig,
naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft. • Mesterségem címere
kézműves tábor (8–12 éveseknek), Június 19–23-ig és augusztus
21–25-ig naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft+anyagköltség. • Divattábor (10–15 éveseknek), Június 19–23-ig és július 24–28-ig naponta
9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft+anyagköltség. • Tűzzománctábor
(8–16 éveseknek), Június 19–23-ig és július 10–14-ig naponta 9.00–13.00
óráig. Részvételi díj: 14 000 Ft+anyagköltség. • Zenés barangolás a művészetek birodalmában – élménytábor kreatív kifejezőeszközökkel
(6–10 éveseknek), Június 19–23-ig, naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj:
25 000 Ft. • Crea(c)tivity tábor (8–12 éveseknek), Június 26–30-ig,
naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft. • Madár- és természetismereti tábor (7–14 éveseknek), Június 26–30-ig és július 10–14-ig
naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft. • Paletta – vizuális
alkotótábor (10–14 éveseknek), Június 26–30-ig naponta 9.00–13.00
óráig. Részvételi díj: 14 000 Ft+anyagköltség. • Kerámiatábor (7–14 éveseknek), Június 26–30-ig, július 3–7-ig, augusztus 21–25-ig naponta
9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft+anyagköltség. • Kerámiatábor
(10–16 éveseknek), Július 31. – augusztus 4-ig naponta 9.00–13.00 óráig.
Részvételi díj: 14 000 Ft+anyagköltség. • Kaktusz – lapozó drámatábor
(11–15 éveseknek), Július 3–7-ig, naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25
000 Ft. • Társas-játék – önismereti, önfejlesztő tábor (13–14
éveseknek), Július 3–7-ig, naponta 9.00–13.00 óráig. Részvételi díj: 16 000 Ft.
• Rébusz-tábor (9–13 éveseknek), Július 3–7-ig, naponta 9.00–16.00
óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft. • Alehopp! cirkusztábor (6–16 éveseknek), Július 3–7-ig és július 17–21-ig, naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj:
32 000 Ft. • Tintafolt alkotótábor (8–12 éveseknek), Július 3–7-ig,
naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft. • Ékszerkészítő tábor
(9–13 éveseknek), Július 10–14-ig, naponta 9.00–13.00 óráig. Részvételi díj:
14 000 Ft+anyagköltség. • Varázsceruza tábor (12–14 éveseknek), Július 17–21-ig, naponta 9.00–13.00 óráig. Részvételi díj: 14 000 Ft+anyagköltség.
• Bábos tábor (8–12 éveseknek), Július 17–21-ig, naponta 9.00–16.00
óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft. • Kincskereső tábor (7–13 éveseknek),
Július 17–21-ig, naponta 9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft+anyagköltség. • Kincskereső tábor (9–14 éveseknek), Július 24–28-ig, naponta
9.00–16.00 óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft+anyagköltség. • Gyöngyös-kézműves tábor (8–10 éveseknek), Július 24–28-ig, naponta 9.00–13.00
óráig. Részvételi díj: 14 000 Ft+anyagköltség. • Mesetábor (6–10 éveseknek),
Július 24–28-ig és július 31. – augusztus 4-ig naponta 9.00–16.00
óráig. Részvételi díj: 25 000 Ft. • Ecsetcselek tábor (12–14 éveseknek),
Július 31. – augusztus 4-ig, naponta 9.00–13.00 óráig. Részvételi díj: 14
000 Ft+anyagköltség. • Sikerkalauz tiniknek tábor (14–18 éveseknek), Július 31. – augusztus 4-ig, naponta 9.00–13.00 óráig. Részvételi
díj: 16 000 Ft. • Színjáték drámastúdió tábora (14–18 éveseknek),
Augusztus 21–25-ig, naponta 10.00–16.00-ig. Részvételi díj: 30 000 Ft. •
Rengeteg tábor Velencén (10–14 éveseknek), Augusztus 14–19ig. Részvételi díj: 37 000 Ft.
A táborokba jelentkezni a honlapról (www.marczi.hu) letöltött jelentkezési lappal lehet, amit kitöltve az akrisztina.vanko@
gmail.com e-mail-címre kell eljuttatni, vagy személyesen Vankó
Krisztinánál lehet leadni a művelődési központ titkárságán, hétköznapokon 9.00–15.00 óra között.

Kultu´rku´ria

Olasz intenzív kurzus (15 éves kortól), Középhaladó–haladó 20 órás
kurzus (B2) csoport június 12–16-ig (5x4 óra) naponta 9.00–12.30-ig. Részvételi
díj: 28 000 Ft. Kezdő–újrakezdő 20 órás kurzus (A1–A2) csoport június 19–23-ig
(5x4 óra) naponta 9.00–12.30. Részvételi díj: 28 000 Ft. Nyelvvizsga-előkészítő 20
órás intenzív kurzus (B2) csoport június 19–23-ig (5x4 óra) naponta 15.00–18.30ig. Részvételi díj: 28 000 Ft. • Színjáték Drámastúdió tábora (9–14
éveseknek), Június 19–23-ig naponta 10.00–16.00-ig. Táborvezető Földessy
Margit színművész, a Színjáték Drámastúdió művészeti vezetője. Részvételi díj: 30 000
Ft. • Zöldág kerámiatábor (8 éves kortól), Június 19–23-ig naponta
8.00–16.00 óráig. Részvételi díj 25 000 Ft. • Jóga a mindennapi életben
(korhatár nélkül), Alkalmak: június 20., 27., július 4., 11., 18., 25., alkalmanként 9.30–11.00-ig. Részvételi díj: 10 000 Ft/8 alkalom, 6500 Ft/4 alkalom,
2000 Ft/alkalom. • Gerinctorna (21 éves kortól), Június 20.–július
31-ig keddi és csütörtöki napokon 8.30–9.30-ig. Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom,
5000 Ft/6 alkalom, 10 000 Ft/12 alkalom. • Sport és kreatív napközis
tábor (4–9 éveseknek), Június 26–30-ig, naponta 8.00–16.00-ig. Részvételi
díj: 30 000 Ft. • Ékszerkészítő dizájntábor (8 éves kortól), Június
26–30-ig, naponta 9.00–13.00-ig. Részvételi díj: 12 000 Ft/fő/hét. • Zöldág
Horgász Tábor haladó gyermekhorgászoknak (10–14 éves korig), Július 3–7-ig, naponta 9.00–16.00-ig. Részvételi díj: 20 000 Ft/fő. • Gyermek
fitnesz sporttábor (6 éves kortól), Fiúknak és lányoknak egyaránt, július 3–7-ig és július 24–28-ig naponta 8.00–16.00-ig. Részvételi díj: 30 000
Ft. • Festőtábor (korhatár nélkül, kezdőknek), Július 3–7-ig, naponta
10.00–14.00-ig, részvételi díj: 21 000 Ft. • Sünizene „Hercegek és hercegnők hete” (2–7 éveseknek, szülői kísérettel), Július 3–7-ig, naponta
10.00–11.00-ig. Részvételi díj: heti bérlet 6000 Ft, testvérkedvezmény 20%, napijegy
2000 Ft, napijegy testvéreknek 1500 Ft. Kísérő szülőkre nem számolnak fel díjat.
• Tekergők napközis sporttábor (8–17 éveseknek), Július 3–7ig, naponta 8.00–17.00-ig, részvételi díj: 28 000 Ft. • Üvegfestő tábor (8
éves kortól), Július 3–7-ig naponta 9.00–13.00-ig. Részvételi díj: 12 000 Ft/
fő/hét. • Selyemfestő tábor (8 éves kortól), Július 10–14-ig, naponta
9.00–13.00-ig. Részvételi díj: 12 000 Ft/fő/hét. • Napraforgó tábor (6–10
éveseknek), Július 10–14-ig, naponta 8.00–16.00-ig. Részvételi díj: 25 000 Ft.
• Indiai táncok Rádzsasztánból (18 éves kortól), Július 10–14-ig,
naponta 16.30–18.00-ig. Az egyhetes tánctanfolyam (hétfőtől–péntekig) részvételi
díja: 15 000 Ft/fő/hét.
A táborokról Nagyné Tóth Kinga szervezőnél a következő
elérhetőségeken lehet érdeklődni: (06 20) 249-1580, kingat@
kulturkuria.hu.

2017/10 – június 3.
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Védjük ki a telefonos csalók trükkjeit!

Magukat a cég munkatársának kiadva arról értesítik a gyanútlan embereket, hogy egy mobilszolgáltató nyereménysorsolásán nagyobb ös�szeget nyertek. A hivatalosan hangzó szöveget
megnyerő modorban előadó, trükkös bűnelkövetők elmondják, hogy a nyereményhez jutás feltétele csupán annyi, hogy egy megadott
telefonszámra pénzt (pl. tranzakciós díjat) kell
feltölteni.
Aki nem elég szemfüles, és bedől a csalóknak, előbb-utóbb azt tapasztalja, hogy a nyeremény nem érkezik meg, ellenben a telefonos
feltöltéssel ismeretlen személyeket gazdagított.
Az áldozattá válás megelőzése érdekében a
rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a mo-

biltelefon-szolgáltatóknál nincs olyan nyereményakció, amelynek során a kisorsolt személy
a nyereményét készpénz befizetése vagy telefonos feltöltés ellenében kaphatja meg.
A hivatalos szerencsejáték-szervező cégek
sem hirdetnek mobiltelefonos, pénzfeltöltős
nyereményjátékokat.

Előzzük meg a közlekedési baleseteket!
Az elmúlt néhány évben – ha nem is nagymértékben, de – nőtt a személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma városrészünkben. Az esetszám csökkentését célul kitűző
II. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve lapunk hasábjain hívjuk fel a közlekedők figyelmét egy-egy veszélyesebb, vagy nagyobb körültekintést igénylő helyszínre.

Fotók: Hajnal Arnold

Ügyeljünk a gyalogosokra!
A Gábor Áron és az Endrődi Sándor utca találkozása már
régóta azok közé a kereszteződések közé tartozik, ahol a
gépjárművel közlekedőknek és a gyalogosoknak egyaránt
fokozott figyelemmel kell közlekedniük. Azaz kellene.
Mert baleset nem egy történt már ott, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem gázoltak el gyalogost
a zebrán, vagy éppen nem csapta fejbe az arra járókat
egy kidöntött, gyalogátkelőhelyet jelző közlekedési tábla.
A kérdéses csomópontot a közelmúltban átalakították,
hogy biztonságosabbá tegyék (a láthatóságon és az előjelzésen talán lehetne még javítani), ezért középszigetet
építettek, valamint a Gábor Áron utcán felfelé haladó két
sávot a zebra előtt egyre szűkítették, és kialakítottak egy
balra kanyarodó sávot is.
Ám, úgy tűnik, hogy mindez nem pótolja a figyelmet,
pedig, aki rendszeresen arra autózik, jól tudja, hogy ott
van egy zebra, és annak megfelelően kell közlekedni.
A Bimbó út felől az emelkedőn közlekedő gépjárművek
nem ritkán nagy sebességgel érnek a gyalogátkelőhöz, ahol
sokan egyáltalán nem szeretnek megállni, hogy átengedjék
az elsőbbséggel rendelkező gyalogosokat. Az átalakított
átkelő középszigetére kihelyezett táblát rendszeresen ki
is döntik a figyelmetlen, a forgalmi helyzetet az utolsó
pillanatban észlelő sofőrök, akik a nem jól megválasztott
sebesség miatt már képtelenek időben fékezni.
A II. kerületi Rendőrkapitányságon lapunkat arról
tájékoztatták, hogy a Gábor Áron utcai gyalogátkelőhelyre fokozott figyelmet fordítanak, az arra közlekedő
gépjárművezetők pedig ellenőrzésekre számíthatnak.
A további balesetek megelőzése végett az arra közlekedőknek nem árt egy kicsit jobban figyelnie a gyalogátkelőhelyre.

Saját biztonságunk érdekében ne adjunk
meg ismeretlen telefonálóknak személyes,
illetve banki adatokat, ne utaljunk, és ne
töltsünk fel pénzt ismeretlen által megjelölt
telefonszámokra.
Amennyiben valaki trükkös hívást kap,
kérje meg a hívót, hogy később telefonáljon
ismét, addig pedig a megnevezett mobilszolgáltató ingyenes ügyfélszolgálati számán ellenőrizzék, hogy van-e hasonló akció az adott
szolgáltatónál. Valószínű, hogy a csaló nem
fog újra telefonálni.
Segítik a rendőrség felderítő munkáját, ha
feljegyzik a hívás időpontját, a csaló hívó által
bemondott nevet, az általa használt és a feltöltésre megjelölt telefonszámokat.
A legfontosabb, hogy ne kövessük a csalók
utasításait, de rögtön tegyünk bejelentést az
ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Álláshirdetés – szakorvost keresnek
A Budapesti Rendőr-főkapitányság felvételt
hirdet a Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Osztály állományába szakorvosi munkakör betöltésére. Bérezés megegyezés szerint.
Béren kívüli juttatás: cafeteria, BKV-bérlet.
További információk a www.police.hu oldalon a Karrier rovat állásajánlatai között
(2017. május 3.).
Kiégett egy autó a Gábor Áron utcában
Egy kigyulladt autó adott munkát a tűzoltóknak május 26-án délután. Mialatt a Gábor
Áron utca és a Pasaréti út sarkán oltották el a
gépkocsit felemésztő lángokat, a forgalmat
le kellett állítani, a 91-es autóbusz terelve
közlekedett.

A II. Kerületi Rendőrkapitányság
körzeti megbízottjai (KMB) már
ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a nap 24 órájában:

(06 20) 329-9541
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

Még manapság is gyakori, hogy telefonos
szolgáltatók nyereményakciójára hivatkozva hívnak fel embereket ismeretlen telefonszámról csalók.
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HIRDETÉS

Testtartás
Klinika

BUDAI POLGÁR

Hol és hogyan tartsuk a fejünket?

Fejfájás, migrén, nyak-, hát- és derékfájás, szédülés… Érdemes tudni, mi okozhatja a panaszokat! A legtöbb hasonló probléma kapcsolatba hozható a rossz testtartással.

Mi okozhat előretolt fejtartást?
Fejünk súlya 5-6 kg. Ennek
megtartása akkor a legkönnyebb,
ha a fej a mellkas síkjában a helyén van. Leggyakrabban eséskor
– legyen az egy ártalmatlannak
tűnő leesés létráról, vagy egy komolyabb, sport- vagy autóbaleset - történik olyan elmozdulás,
amelynek során a koponyát rögzítő izmok, szalagok megfeszülnek.
A fej „kényszertartásba” kerül, s ez
hozza létre azt a folyamatot, amit a
láncsorral szemléltettünk. Sajnos,
ez a jelenség igen sokszor nehéz
születés vagy császármetszés során

Dr. Liska-Mohai Marianna

belgyógyász, manuálterapeuta,
AtlasPROfilax specialista
Információ, bejelentkezés: (+36 30) 928-5369
info@liskaklinika.hu • www.liskaklinika.hu
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is létrejön. Ezért is gyakori a rossz
tartás már gyerekkorban.
Mik a következmények?
Számtalan következménye közül
a leggyakoribbak: izomfájdalom,
fejfájás, migrén, nyak-, hát- és
derékfájás, gerincsérv, ritkábban
idegrendszeri tünetek, pl. szédülés, látászavar.
Van-e megoldás?
Igen. A módszer lényege: egy
speciális eszközzel végzett, nyakszirtre irányuló „masszázs”, mely
megszünteti a fej előretolt állását.
Ez a statikai változás a test regenerációs folyamatát indítja el, A

HÍG
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TE ÉS ÉN

KATOLIKUS
STRÁZSA
RÖVIDEN

MINDEN
NAP

DÁTUMRAG

Kontroll
vizsgálaton

folyamatot manuálterápiával és az
általunk betanított speciális tornával támogatjuk. Ez nem „csontkovácstechnika”, így életkortól
függetlenül alkalmazható. A kezelést egyszer kell elvégezni, amit egy
hónap után kontrollvizsgálat követ.
Nyolc évvel ezelőtti motorbalesetem után saját gyógyulásom
érdekében mélyítettem tudásom
e területen. Azóta nagyon sok betegen tudtam segíteni ezzel a hatékony eljárással.
Mikor javasolt a kezelés?
Minél hamarabb, de sohasem
késő.

PR-cikk

Sok ember szenved ilyen fájdalmaktól, de többnyire csak gyógyszeres, tüneti kezelést alkalmaznak pl. A fejfájásra, migrénre,
ízületi panaszokra. A valódi okot
ezek nem szüntetik meg.
Miért fontos, hogy hol tartjuk
a fejünket?
Testtartásunkat, gerincoszlopunk helyzetét nagyban befolyásolja, hogy hol tartjuk a fejünk
súlyát. Gerincünk, csigolyáink
hasonlóan viselkednek, mint egy
láncsorban a láncszemek: ha az
első szem elfordul, az a többire
is kihat.
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június 16.
péntek 19.00

Az est háziasszonya:
Bartha Katalin
Közreműködik:
a Tango Harmony Zenekar
Vendég:
Alejandro Szabo (argentin)
bandoneonművész
Táncoktatás és bemutató:
Rózsa Fekete Róbert
és Hudry Kata
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A rejtvény fő soraiban Destouches szavait rejtettük el.
A 2017/8. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Azt adja a világ, amit belelát a kíváncsiság”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet
nyert a Hidegkúti Tangó Szalonba, amely június 16-án 19.00
órakor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Konrád Ivett,
Tóvizi Tibor és Vadas Borbála. Gratulálunk! A nyereményeket személyesen vehetik át a művelődési központban. A nyereménnyel
kapcsolatban a 06 20 325-1414 telefonszámon kaphatnak további
információt. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.
hu címre legkésőbb 2017. június 17-ig.

2017/10 – június 3.

HIRDETÉS

27. OLDAL

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
Rendszeresen. Szombati napokra keresek takarítói
munkát, gyakorlat van. Tel.: 06 70 654-3790
A Szent Lujza Szeretetotthon szociális gondozó,
ápoló munkatársat keres. Érdeklődni a 466-5611-es
telefonszámon és a szentlujza@t-online e-mail-címen lehet.
A Szent Lujza Szeretetotthon mosodai munkatársat
és takarítónőt keres. Érdeklődni a 466-5611-es telefonszámon és jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
szentlujza@t-online e-mail-címen lehet.
II. KERÜLETI VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGBE KERESÜNK AGILIS NYUGDÍJAS HÖLGYEKET, AKIK
OTTHONOSAN MOZOGNAK A KONYHÁBAN.
HETI 2–3 ALKALOMRA. FELADATOK: SZENDVICSEK, SALÁTÁK, PITÉK KÉSZÍTÉSE. TEL.: 06
70 314-2559

OKTATÁS
Matematika korrepetálást vállal matematikus egyetemi hallgató. Házhoz megyek! Tel.: 06 30 572-7416
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves külföldi
tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést és
társalgást vállal felnőtteknek és tanulóknak
minden szinten. Tel.: 06 30 373-8069

PARKOLÁSI ELLENŐR
munkakörbe keres munkatársat a
II. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Városrendészeti
és Környezetvédelmi Iroda
Parkolási Csoportja.
167 000 forintos kezdő bérezés a
3 hónap próbaidő alatt, elérhető
fizetés: 232 000 forint + cafeteria.
Jelentkezni a
zsigmond.janos@masodikkerulet.hu
e-mail-címen lehet,
fényképes önéletrajzzal.
További információk a
(06 20) 489-4798-as
telefonszámon.

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

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

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

Az I., Váralján, a Bécsi Kapu és a Széll Kálmán tér
között liftes házban III. emeleti napfényes, világos,
csendes, 60 m²-es, két külön nyíló szobás, két erkélyes lakás 39,5 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak, szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30
461-8821
NYÁRI KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOROK 5-10 ÉVES
GYEREKEKNEK a Szemlőhegy utcában. Tel.: 06
20 943-3009
Nyári olasz intenzív tanfolyamok a Klebelsberg Kultúrkúriában június 12–23. között, kezdőtől a nyelvizsgaelőkészítő szintig. Minden
tanfolyamnapon egy témakör és egy nyelvtani probléma kerül terítékre, így a tanfolyam napijeggyel
is látogatható. A 20 órás kurzus ára 28 000 Ft, a
napijegy ára 6 000 Ft. Bővebb információ: Tarnay
Annamaria nyelvtanárnál, tel.: 06 30 495-2693,
atarnay@hotmail.com

INGATLAN
Eladnám RCI éves üdülési jogomat, üdülőhasználati
jog átruházó szerződéssel, amely tulajdonostól rendelkezésre áll. Katalógust is adok mellé. Ár: 290
000 Ft-ért, azonnal. Tel.: 202-5953, 06 30 255-4292
GARÁZS, 15 m², eladó a Rózsakert közelében, a
belső kertben különálló épületben szabad rendelkezésű, 4,2 M Ft. Tel.: 06 20 232-0027
Diplomaták és külföldi üzletemberek részére
keresek lakást, házat, ikerházat hosszú távú
bérlésre. Tel.: 06 30 924-7165
Keresünk kiadó igényes családi házat 3000 euróig német család részére. BakosLak Ingatlan.
Tel.: 06 20 974-0571
KERESEK eladó, bérbeadó lakást. Tel.: 06 30 7297546
A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra KIADÓ
igényes házat, ikerházat, sorházat és lakásokat
diplomata és külföldi ügyfelei és családjaik részére. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
ELCSERÉLEM BRANYISZKÓ ÚTI KÉTSZOBÁS, ELSŐ
EMELETI, GARÁZZSAL RENDELKEZŐ LAKÁSOMAT KÖRNYÉKBELI LEGALÁBB HÁROMSZOBÁS
LAKÁSRA. Tel.: 06 20 965-8174, 06 30 986-2080

Hirdessen a

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton

történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222.

Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10
megjelenéstől 10% kedvezmény. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a),
készpénzfizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában:
ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül
bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.
Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 316-3410-es számon, illetve a hirdetes@
budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2
170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft,
1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli.
Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Következő megjelenés: 2017. június 17-én.
Lapzárta: keretes – június 7., apró – június 9.

A Rózsadomb alján, a hangulatos TULIPÁN UTCÁBAN ELADÓ magánszemélytől csendes környezetben egy 70 m²-es, két és fél szobás, első emeleti
(lépcsők száma szerint inkább második emeleti)
napfényes, erkélyes lakás, tárolóval. 47,5 M Ft.
Tel.: 06 20 443-1776. Nyomatékosan kérjük, hogy
ingatlanközvetítők ne keressenek!
A II., Felső Zöldmáli úton I. emeleti 61 m²-es, egy
plusz két félszobás lakás 33,7 M Ft. Tel.: 06 20
967-5691
A II., Csejtei úti lakóparkban földszinti, háromszobás, kertkapcsolatos lakás tárolóval,
garázzsal eladó. Irányár: 73 M Ft. Tel.: 06 20
932-5005
A II., Frankel Leó úton földszinti, 24 m²-es
felújított garzon eladó. Irányár: 19 M Ft. Tel.:
06 30 960-8862
FÉNY utcai III. emeleti (lift nincs) benapozott háromszobás, erkélyes, felújítandó, hagyományos
polgári lakás eladó. Tel.: 06 30 526-1170
ELADÓ V. emeleti 35 m²-es, felújítandó lakás a
Medve utcában, 22 M Ft-ért. Tel.: 06 30 973-0958
Városmajorra néző teraszos, négyszobás lakás
szép, liftes, polgári házban eladó. Tel.: 06 30 4396233
TULAJDONOSTÓL ELADÓ 75 m²-ES, TELJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT FÖLDSZINTI LAKÁS A
VÁROSMAJORNÁL. TEL.: 06 30 842-2201
A II., Trombitás úton 85 m²-es, 2,5 szobás,
erkélyes lakás eladó. Ára: 56 M Ft. Tel.: 06
30 960-8862
A II., Rómer Flóris utcában III. emeleti körpanorámás, napfényes, nappali + 3 hálószoba hallos,
105 m²-es klasszikus polgári lakás két erkéllyel 63
millió forintért eladó. Két beállós garázs megvásárolható hozzá. BakosLak Ingatlan, tel.: 326-0618,
06 20 974-0571.

A II., Rómer Flóris utcában 2008-as építésű, kertre
néző, legfelső emeleti, amerikai konyhás, nappali +
két hálós Penthouse lakás garázzsal 160 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06 20 974-0571
Budagyöngye közelében, Bauhaus házban 110 m²-es
lakás autóbeállóval eladó. Tel.: 06 30 439-6233
A II., PRÍMÁS UTCÁBAN ELADÓ MAGASFÖLDSZINTI 1,5 SZOBÁS LAKÁS. TERÜLETE 52,36 m²
+ 7,54 m² ERKÉLY. IRÁNYÁR: 35 M Ft. TEL.: 06
30 221-1846
A II., Endrődi Sándor utcában 117 m²-es lakás
70 m²-es gyönyörű körpanorámás terasszal eladó. Irányár: 118 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
A II., Pázsit utcában I. emeleti, 116 m²-es villalakás gépkocsibeállóval eladó. Irányár: 85 M
Ft. Tel.: 06 30 960-8862
A Budakeszi úton, felújított liftes házban 71 m²-es,
nagy teraszos lakás garázzsal és beállóval eladó.
Tel.: 06 30 439-6233
Hűvösvölgyben tulajdonostól eladó 167 m²-es kétlakásos családi ház 534 m²-es telken 75 millióért.
Tel.: 06 20 442-5494
A II/A kerület határán, a Nagykovácsi útnál a
Hillside lakóparkban igényes, 160 m²-es kétszintes sorház dupla garázzsal eladó. Irányár:
95 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
II/A Máriaremete zöldövezetében luxusvillában 200
m²-es belső kétszintes nappali + négy hálószobás
lakás dupla garázzsal 89 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
Máriaremetén újszerű villában kiváló állapotú, polgári, napfényes, zöld díszkertre néző lakás eladó.
115 m², I. emelet, három szoba, kandalló, erkélyek,
saját nagy kertrész, garázs 75,5 M Ft. Tel.: 06 70
70 80 023
A III., Amfiteátrumnál napfényes, örökpanorámás,
teraszos, 83 m²-es lakás garázzsal, tárolóval, újszerű
liftes házban eladó. Tel.: 06 30 439-6233
AZ OKTOGONNÁL 89 m²-es felújított harmadik
emeleti lakás eladó. 44 900 000 Ft. Tel.: 06 30
729-7546
A XII., Gaál József utcában kis társasház első emeletén 100 m²-es, kétszobás, nagy teraszos, panorámás
lakás dupla garázzsal 65,9 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

28. OLDAL
A XII., Galgóczy utcában II. emeleti 54 m²-es, egy +
két félszobás, igényesen felújított panorámás lakás
32,9 M Ft + garázs. Tel.: 06 20 967-5691
A XII.,Táltos utcában liftes, újszerű épületben I. emeleti öt (külön bejáratú) szobás lakás átalakítás előtt
64 millióért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A XII.,Táltos utcában liftes kertes társasházban I.
emeleti, 70 m²-es, két és félszobás, frissen felújított
lakás 44,5 millióért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
Szentendre Pismányban eladó 52 m²-es felújítandó ház ősfás telken. A tetőtér beépíthető, káprázatos körkilátást nyerhet. Tel.: 06
20 823-2212
PÁTYON 1132 m²-es telek faházzal, építési lehetőséggel eladó 4,4 M Ft-ért. Tel.: 06 70 296-9374
Solymár központjában két generációs, 2 x öt
szoba összkomfortos, kiváló állapotú családi
ház 1000 m²-es telken, öt fedett gépkocsibeállóval, pincével eladó. Tel.: 06 30 951-0467
Balatonszemesen komfortos, téglaépítésű nyaraló
saroktelken eladó (víz-villany-telefonnal). Tel.: 06
20 916-5913
FELSŐTENGELICEN, TÁJVÉDELMI KÖRZET TERÜLETÉN 140 m²-ES LAKÓHÁZ ELADÓ. A KÖZELBEN TERMÁLFÜRDŐ ÉS EGY NÉGYHEKTÁROS,
HORGÁSZÁSRA ALKALMAS TÓ TALÁLHATÓ. BUDAPESTI INGATLANCSERE IS ÉRDEKEL. TEL.: 06
20 996-1284
ELADÓ, KIADÓ Horvátországban tengerparti nyaraló. Tel.: 06 30 735-8759
AZ OSZTRÁK-OLASZ HATÁRNÁL 65 m²-ES GYÖNYÖRŰ PANORÁMÁS LAKÁS ELADÓ, KIADÓ,
ESETLEG CSERÉLHETŐ. Tel.: 06 30 646-7574
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei részére keres ELADÓ ingatlanokat azonnali fizetéssel. Tel.: 326-0618, zsuzsanna.bakos@t-online.
hu Tel.: 06 20 974-0571
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI
CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIALISTÁJA. PROFI CSAPAT! NÁLUNK MEGTALÁLJA!
MI EL TUDJUK ADNI! www.piramisingatlan.hu
TEL.: 33-55-965
A BUDAHOUSE KERES IGÉNYES ÜGYFELEINEK ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL. Tel.: 06 30 494-3964
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 LAKÁSOKAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT:
GYORSAN HOZZUK A VEVŐT, JUTALÉK 3%,
ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK,
KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP!
LAURUS INGATLAN. TEL.: 06 20 966-3960
23 ÉVE MŰKÖDŐ HŰVÖSVÖLGYI INGATLANIRODA VÁRJA ELADÓ-KIADÓ HÁZAK ÉS LAKÁSOK TULAJDONOSAINAK JELENTKEZÉSÉT. 1028
BUDAPEST, HIDEGKÚTI ÚT 44. www.cpingatlan.
hu cpingatlan@cpingatlan.hu TEL.: 376-8986

EGÉSZSÉGÜGY
Házi gondozás? A nehezét levesszük válláról
otthonunkban! Hívjon, ha sürgős megoldásra
van szüksége. Tel.: 06 30 385-7252
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 SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT!TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben, a
Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön otthonában.
Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057

HIRDETÉS
Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi Erzsébet
fasor 51. alatt csütörtökönként 14-18 óráig. Idegbecsípődések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki
eredetű szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Bejelentkezés alapján. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: 06 30 945-8477
GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS – ÁGNES GYÓGYMAS�SZÁZS. Stresszoldó és közérzetjavító gyógymasszázs, hát-, talp-, nyirok- és svédmasszázs
harmonikus, békés környezetben: Máriaremetei út 38. Előjegyzés: 06 30 4545-120, tel.: 06
30 4545-120.
Egyéni lúdtalpbetét-talpmasszázs központ. Kezeléseink: állapotfelmérés, talp-, testmasszázs,
fülgyertyázás, mágneses biorezonancia-kezelés, fájdalom, stressz, szorongás és álmatlanság kezelése, nyirokmasszázs- és visszérterápia, allergiabemérés és kezelés. Vivien talpai
orvos-természetgyógyász rendelő. II., Fillér u.
10/A. Facebook: vivientalpai gyógycentruma.
Keresse akcióinkat! www.vivientalpai.hu Tel.:
316-2596
PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGÍJAS KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁNDÉK! Tel.: 06 20
806-7783
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06 30
206-4801

VÍZ-GÁZ-VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek azonnal.
Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy tapasztalattal, 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 gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24
óráig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje,
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK,
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 917-0697
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-,
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK.
PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. TEL.:
06 20 923-3109, 06 70 258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS
GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 3972458, 06 30 933-3620
GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállalja egyszerűsített gázkészülékcsere (terv és meó nélkül), gázkészülékek műszeres bevizsgálása,
beállítása, szénmonoxid-mérés, gázszivárgás
keresése, gázkészülékek műszeres hatásfokmérése és optimális működés beállítása, kéményhuzat vizsgálata, gázkészülék tisztítása,
karbantartása, javítása, szerelése, fűtési rendszerek átvizsgálása, átmosása, beszabályozása.
Hoffmann Ferenc üzemmérnök, gázbiztonsági
felülvizsgáló, gázkészülék-szerelő, épületgépész. Tel.: 06 30 951-0467
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.:
246-9021. ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók,
lámpák cseréje, garanciával. Boda Zsolt villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

LAKÁS-SZERVIZ

BUDAI POLGÁR
ELEKTRONIKA

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

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

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

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

ÁCS, BÁDOGOS, TETŐFEDŐ. Javítástól az új tetőig! www.tetoking.hu Kőműves munkát és szerkezetépítést is vállalunk. Tel.: 06 30 924-2690

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

TÁRSASHÁZAK, családi házak faszerkezeteinek
orom- és ereszdeszkázat-cseréje, mázolása. Tel.:
273-1857, 06 20 471-1870
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS, GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06
30 251-3800
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák, kőműves
javítások. Gipszkartonozás. Kovács Gergely. Tel.: 06
30 568-6255
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kőműves
munkák, festés-mázolás, veszélyelhárítás, tűzfalak
felújítása, dryvitszigetelés, bádogozás. Tel.: 2731857, 06 20 471-1870
Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, zománcolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 06 20
233-1681
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás,
festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villanyszerelés, laminált parketta lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 516-1612
Festést, mázolást, vakolást, laminált parketta lerakását, szennyvízcsatorna kiépítését vállalom. Tel.:
06 20 979-0521
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30
341-3423
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK.
GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések.
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442,
06 20 978-7429
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
üvegezését, szigetelését garanciával. A felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70
550-0269

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

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

TÁRSASHÁZAK
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. METZ
MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395
Társasházak megbízható képviseletét vállaljuk
szakképzett műszaki, könyvelői háttérrel, referenciákkal! Tel.: 06 30 432-5919

KERT
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi
Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
Teljes körű kertgondozás kertészmérnök csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással.
www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
Fakivágás, fagondozás, kerületi vállalkozástól,
zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskómarás.
Boda János okl. kertészmérnök, www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

SZOLGÁLTATÁS
Piszke kutyakozmetika, Bem József u. 12. A
kozmetikázás az ápolt bunda mellett a kutya
egészségét és jó közérzetét is szolgálja. Szeretettel várok minden Gazdit és kutyáját professzionálisan felszerelt, igényes, barátságos
kozmetikámban. Tel.: 06 30 511-3742
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06
30 589-7542
KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS 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

KLÍMÁK

KARBANTARTÁSA
– SZERELÉSE –
FORGALMAZÁSA

06-20-457-6039

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG
– KORREKT ÁR !

06-30-709-7600

INGYENES
FELMÉRÉS!

www.vitatherm.hu

2017/10 – június 3.
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, szobafestő 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, homok, termőföld, murva. Tel.: 06 20 464-6233
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb Antal
utca sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit. Tel.: 06 70 224-3725,
274-2451
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.

VÉTEL-ELADÁS
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, KERÁMIÁT,
FESTMÉNYT, BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROSTYÁNT,
NUMIZMATIKÁT, SZŐNYEGET, TELJES HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIKKET, FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET,
OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA. TEL.: 4668321, 06 30 973-4949
Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.: 06 20 363-2050
Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat,
képeslapot, papírrégiséget vásárol azonnali készpénzfizetéssel, 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

ParkfavedelemKft_2017-05-19_megrendelo3

HIRDETÉS
ART DECO hálószobabútor (ágy, szekrények, tükör)
és kandallóóra eladó. Tel.: 06 30 526-1170
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT),
KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL.
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

MŰGYŰJTÉS

29. OLDAL

EGYÉB
KÖZÉPKORÚ EGYEDÜLÁLLÓ NŐ ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE
IDŐS HÖLGGYEL VAGY ÚRRAL EGYARÁNT.
TEL.: 06 20 505-6495

A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 980-7570

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

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

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: egyedi, méretre készült kötött ruhadarabok nyárra, őszre
is, nagy fonalválasztékkal. www.kotode.hu,
tel.: 356-6009.

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és
ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, info@
tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461,
06 20 391-5543
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES
HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB
ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

TÁRSKERESÉS
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KOMOLYZENEI
hanglemezeket
gyűjteményem
ki- PM
ben.Page
Természetet
szerető, csinos, házias özvegyas�egészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753 szony vagyok. Tel.: 06 30 923-7423

Növényvédő
mérnök

vállalja

és csapata

a II. kerületben

zártkertek és díszkertek egész
szezonos növényvédelmének
elvégzését átalánydíjas rendszerben.

(Hagyományos permetezéses,
valamint a legkorszerűbb
injektálásos eljárások alkalmazásával
haszon- és díszfák esetében is.)





Érdeklődni a
+36-30/716-0311 telefonon
Richnovszky Andornál lehet.

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu

A hallásproblémák
kezelését nem
szabad halogatni
A fokozatosan kialakuló halláscsökkenés komoly akadályát
jelentheti annak, hogy teljes
értékű életet éljünk.

A

Mit tegyen,
hA szeretne
ellátogAtni
egy hAlláshallásveszteséggel hozhatja magával, amely vizsgálAtrA?

élő emberek érzékelik ugyan, hogy beszélnek hozzájuk, de a szavakat, mondatokat nem értik meg pontosan. Még egy
közepesen jó hallásnál is
lehet nagyon rossz – csupán
40-50 százalékos – a beszédértés. Ez súlyos kommunikációs problémákat
okozhat, és kényelmetlen
helyzeteket eredményezhet,
ha az egyénnek adott esetben gyakran vissza kell kérdeznie, vagy nem a feltett
kérdésre válaszol.
Mivel ez az érintett
számára a halláscsökkenés,
az elszigeteltség érzését is

súlyosabb esetben akár depresszióhoz is vezethet, fontos, hogy minél előbb eljusson egy audiológus szakemberhez. Az agy hallásközpontja egy hosszantartó
halláskárosodás esetén valójában elfelejti, hogyan
hangzottak régen a különböző hangok, zörejek és
zajok. Ha túl sokat vár,
akkor lehet, hogy már késő
lesz, és a legmodernebb
hallókészülékkel sem tudnak segíteni. A hangok valóban hangosabbak lesznek, de az érintett ennek
ellenére sem fogja jól
érteni az emberi beszédet.

Az Amplifon tavaszi
hallásvizsgálati kampányának
köszönhetően
most lehetőség van arra,
hogy részt vegyenek egy
ingyenes, teljes körű
hallásszűrésen. A vizsgálatra nem kell várni, hiszen
mindenki egy számára
megfelelő előre leegyeztetett időpontot kap a lakhelyéhez legközelebbi
Amplifon Hallásközpontban, ahol személyre szabott ellátásban részesül.
Tegye meg az első lépést! Önnek csupán fel
kellhívniaacikkmellettihirdetésbentalálható
telefonszámok egyikét,
ésegyeztetniegymegfelelőidőpontot.

Megbízhat
bennünk

vizsgálAt
gondozás
szAkérteleM

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

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

iológiai háttérrel.
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A Közkincs Egyesület kiemelten

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

A
IRATKOZZ BE

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

Ásványbörze
17. Lurdy-Házi
és Geo Napok!

2017-18-as tanévére!

2017. június 9-10-11. (P-Szo-V). Nyitva: 10.00–19.00
Lurdy-Ház, I.emelet – 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.
Ásványok, ősmaradványok,drágakövek,meteoritok,
illetve ezekből készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.
• aranymosás • kézműves foglalkoztatók • kisállatsimogató
• „Egészség-sziget” • szakmai előadások • ezoterikus szolgáltatások

Csak szombat–vasárnap:
Földtudományos játszóházak • Mini Planetárium • 3D vetítés barlangokról
Pénteki belépő: felnőtt 800 Ft, nyugdíjas és diák 400 Ft
Szombat/vasárnap belépő: felnőtt 1200 Ft, nyugdíjas és diák 600 Ft

+36 70 340-7471

www.asvanyborze.com

Magas színvonalon tanulhatsz művésztanárainktól,
állami képzés keretein belül.

ZENE, TÁNC, KÉPZŐMŰVÉSZET

Budapest II. kerületében, Pátyon, Budakeszin, Telkiben, Budajenőn és Törökbálinton.
TOVÁBBI információ:

1/274-7549, 30/682-2121

info@kisszenede.hu, www.kiss-zenede.hu
facebook.com/kisszenede

2017/10 – június 3.

HIRDETÉS

RÓZSAKERT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

SHOPPING DAY
2 0 1 7. J Ú N I U S 8 . C S Ü T Ö R T Ö K
Élvezze üzleteink kedvezményes ajánlatait
és legyen vendégünk egy pohár pezsgőre!

A legjobbat akarjuk.

Részletek a szórólapokon és a www.rozsakert.hu oldalon.
/RozsakertBevasarlokozpont
1026 Budapest, Gábor Áron utca 74.
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