
Királynő a Kerületből. A Hidegkúton élő 
Gelencsér Tímeát választották 2016-ban Magyar-
ország szépének, idén júniusban adja át a koronát 
utódjának. (16–17. oldal)

HidegKúti uszoda. Az eredetileg tervezett-
nél nagyobb és műszaki többlettartalommal növelt 
sportuszodát építhet az önkormányzat – az önerő 
érdemi növekedése nélkül. (6–7. oldal)

régi mesterségeK. Gorondy Julianna békebeli 
gőzgépével tisztítja a párnák és paplanok töltetét, 
de az anginhuzatot is múlt századi Singer varró-
gépével varrja. (22. oldal)

Koncertek, játék és vidámság 
a II. Kerület Napján

Több mint tízezren látogattak el két nap alatt 
a II. Kerület Napjára, városrészünk legna-
gyobb kulturális és szórakoztató fesztivál-
jára a Millenáris Parkba. Nagy sikert aratott 

pénteken Radics Gigi és a Tátrai Band Char-
lie-val, szombaton pedig a Talamba ütőegyüt-
tes. Idén a legényfogó levesek versenyeztek a 
fesztiválozók örömére, a bográcsokból a ver-

seny végére minden elfogyott. A gyerekeket 
szombaton egész nap játékokkal és koncer-
tekkel várták.

(Folytatás a 3–5. oldalon)
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HiVatali nyitVatartás
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Lakosságszolgálati Csoport

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

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

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElyEzETT IroDáI

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

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

Anyakönyvi Csoport

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

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

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

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

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

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

Szociális és 
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

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

Pest hi deg kúti ügyelet 1028 Rezeda u. 10. Minden páros pénteken 8–11.30-ig.

Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda

Ügyfélszolgálati és 
Bűnmegelőzési Csoport 

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

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

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

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

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

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

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

HIDEgKúTI rEnDéSzETI KözPonT

Városrendészet

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

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

KözTErülETI BEJElEnTéS éS APróHIrDETéS fElADáSA A BUDAI PolgárBA

Ügyfélszolgálat 
és tájékoztatás 
Apróhirdetés feladása 
II. Kerület Kártya-ügyintézés

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

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

BUDAPEST fővároS KormányHIvATAlA II. KErülETI HIvATAlA

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

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

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

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

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

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

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

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

a Fidesz ii. Kerületi irodáJa június 19-30. között ügyeleti rend 
szerint tart nyitva: kedden 12-16 óráig, pénteken 9-13 óráig. Jú-
lius 1. és augusztus 23. között zárva tart. Nyitás augusztus 24-én. 
Telefon: 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
ingyenes Jogi tanáCsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél. 
Időpont-egyeztetés nyitvatartási napokon a 212-5030-as számon.
a KdnP ii. Kerületi irodáJa (1024 Keleti K. u. 29.) fogad-
ja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: 
kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás, minden hónap utolsó 
keddjén 16.00-18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
KéPViselői iroda: Varga Mihály (4-es számú választókerület 
országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 17-20, 
pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: 
(06 20) 355-8199).
az mszP ii. Kerületi irodáJa hétfőn és csütörtökön 12–18 óra, 
kedden, szerdán és pénteken 10–16 óra között tart nyitva. Őrsi 
Gergely II. kerületi pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció 
vezetője fogadóórát a 1027 Fazekas u. 19–23. szám alatti irodában 
tart. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-as telefonszámon 
nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/
mszp2. Ingyenes jogi és munkaügyi tanácsadást tart az MSZP II. 
Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a 224-0090-as telefon-
számon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz. 
JobbiK ii. Kerület: fogadóóra minden hónap páratlan hetének 
csütörtökén 16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros 
hét csütörtökén 17-19 óra között a Széphalom vendéglőben (1028 
Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 70) 
638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, Facebook: 
Jobbik Második Kerület). 
a demoKratiKus KoalÍCiÓ önkormányzati képviselője, Kecskés 
Balázs minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra kö-
zött a Budai Demokrata Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám 
alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája merül fel, 
kérik, hogy a 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.
hu e-mail-címen jelentkezzen.
az észaK-budai Kisgazda Polgári egyesület tisztelettel várja 
az érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: 
(06 20) 976-2415.
társasHázi tanáCsoK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi 
tanácsadás társasházi közös képviselőknek (1024 Mechwart liget 1.).
a CiVil szerVezeteK szakreferense, Szigeti Szilvia minden hó-
nap első hétfőjén 15–17-ig fogadóórát tart (1027 Frankel Leó út 
5., tel.: 346-5408).

KÖzmegHallgatást tartanaK. A képviselő-testület legutóbbi, május 25-i 
ülésén döntött az idei közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről. Ennek értelmé-
ben a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 
7-én, pénteken 17 órától tart közmeghallgatást a Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
(1025 Törökvész út 48-54.). A közmeghallgatáson a kerület lakói és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a téma rövid megjelölésével 2017. július 4-én (kedd) 16 
óráig jelentkezhetnek be a 346-5734-es telefonszámon; kérdéseiket, javaslataikat 
eljuttathatják a kozmeghallgatas@masodikkerulet.hu e-mail-címre, illetve félfogadási 
időben személyesen leadhatják a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoport-
jánál (1024 Mechwart liget 1.).
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Legényfogó levessel versenyeztek

A hagyományos kerület napi főzőversenyen öt csapat vett részt: a II. Kerületi Önkormány-
zat Képviselő-testületének tagjai, a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársai, a II. 
Kerületi Rendőrkapitányság dolgozói, a II. kerületi iskolák igazgatói és a KLIK képviselői, 
valamint a II. kerületi Idősügyi Tanács delegáltjai. A pikáns ragulevesek pulykamellel, 
csirkemájjal és sok zöldséggel készültek. A fesztiválozók tetszését mindegyik csapat levese 
elnyerte, így az utolsó cseppig elfogyott a bográcsokból

A versenyt ezúttal a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársainak csapa-
ta nyerte meg, jutalmukat Láng Zsolt polgármester adta át, emellett minden 
csapatkapitány átvehetett egy-egy díszes kerámiatálat

Az Ízek utcájában bolgár, görög, roma, szlovák, lengyel, német, örmény, 
szerb, ruszin és ukrán ételeket kóstolhattak a látogatók, akiket az ebédidő-
ben folklórműsor is várt

Kovács Lázár séf (képünkön az iskolaigazgatók csapatával), 
a zsűri vezetője hangsúlyozta, hogy csak jó levest kóstoltak, 
ezért nagyon szoros volt a küzdelem. Mint mondta, a verseny 
végeredményét végül a hagyma elkészítése és a fűszerezés 
döntötte el
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A nemzetiségek folklórműsora remekül illett az Ízek utcájának kavalkádjához

Vadonatúj érzés – énekelte Radics Gigi, aki két évben is elnyerte  
Az év női előadója díjat. Koncertjével vidám, pezsgő hangulatot 
teremtett a II. Kerület Napja első fellépőjeként

Vidám családi programok és koncertek  várták a Millenárisra látogatókat

Élő legendák a színpadon: a harmincéves fennállását ünneplő Tátrai Banddel fellépett Charlie (ének) 
és Tátrai Tibor (gitár). Hatalmas sikert arattak, több ezren örültek együtt a nagyszerű zenészek fel-
lépésének. „Ritkán játszunk együtt, de ugye milyen jó?” – kérdezte Charlie. Tényleg az volt

Az érdeklődők megtekinthették a Peter Cerny 
Alapítvány gyermekmentőjét, a Vöröskereszt 
munkatársai pedig elsősegélynyújtási bemuta-
tót is tartottak

Az Alma zenekar és Kovácsovics Fruzsina (alul) a gyerekek nagy örö-
mére adta elő régi és új dalait

Nagy Judit (középen) kerületünkben élő volt tele-
víziós műsorvezető első könyvét, Verrasztó Gábor 
helytörténész pedig legutóbbi köteteit dedikálta

A II. kerületi Rendőrkapitányság biciklis KRESZ-pályát épített, 
és tenyérnyomat-készítéssel, valamint kézműves foglalkozás-
sal várta a gyerekeket
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Vidám családi programok és koncertek  várták a Millenárisra látogatókat

A Langaléta Garabonciások műsorukba bevonták a gyerekeket is

Az ugrálóvárban, mint mindig, most is örömüket lelték a kicsik

Kálmán erzsébet,valamint Krisztián és Krisztina: 
– Még nem jártunk eddig a II. Kerület Napja rendezvényén, 
most szórólapról értesültünk a színes programokról, és ér-
demesnek tartottuk kilátogatni a Millenárisra. Elképzelhető, 
hogy jövőre is találkozhatunk ugyanitt

CseréPné németH eriKa és fia, miKlÓs: – Már 15 
éve a II. kerületi egészségügyi szolgálatnál dolgozom, 
ezért, bár nem vagyok kerületi lakos, mindig értesülök a 
helyi rendezvényekről. Tavaly is kinéztünk ide a fiammal, 
mindig színes programok vannak. Most éppen a fajátéko-
kat néztük sorra, az asztali teke tetszett neki a legjobban

szibil Harris: – Angliában élek, a hét-
végére jöttem haza. A Vízivárosi Galéri-
ában megnéztem a II. Kerület Napjához 
kapcsolódó Szín-játékok, kavicsok című 
kiállítást, nagyon tetszett. Utána sétáltam 
át ide, ahol elcsíptem a főzőverseny végét. 
Meg is kóstoltam a képviselők legényfogó 
levesét, ami isteni finom lett. Most pedig 
várom a Talamba ütőegyüttes koncertjét

A kisvasút sokak kedvence volt...

... akárcsak a tűzoltóautó
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Ahogyan arról már többször hírt adtunk, a 
II. kerület olyan uszodát szeretne építtetni, 
amely egyrészt alkalmas a vízilabda-után-
pótlás nevelésére, úszó- és vízilabda-esemé-
nyek lebonyolítására, másrészt a lakossági 
igényeket is maximálisan ki tudja elégíteni. 
Az építkezés megkezdését azonban gondos és 
alapos tervezésnek kell megelőznie. 

2015-ben a kivitelezés teljes költségét 
– akkor még pontos kiviteli tervek nélkül 
– 4 milliárd forintra becsülték. A teljes be-
ruházási összeg 70%-át, vagyis 2,7 milliárd 
forintot lehetett tao-támogatás formájában 
összegyűjteni. Az önkormányzat (és a lebo-
nyolításért felelős 100%-os önkormány-
zati tulajdonban álló II. Kerületi Sport- és 
Szabadidősport Nonprofit Kft.) mindent 
megtett annak érdekében, hogy felkutassa 
és elérje az üzleti életben kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó nagyvállalatokat és sok ki-
sebb, lokálpatrióta elkötelezettséggel bíró 
vállalkozást, így az építkezéshez felhasz-
nálható maximálisan 2,7 milliárd forintnyi 
tao-forrást viszonylag rövid idő alatt össze-
gyűjtötték. 

Ezzel párhuzamosan zajlott az elmúlt hó-
napokban az uszoda kiviteli tervdokumen-
tációjának összeállítása is, ami néhány vál-

Műszaki többlettartalommal és az önerő növekedése nélkül
Nagyobb, korszerűbb sportuszoda  épülhet

tozást és újdonságot is hozott. Az uszodát 
az előzetes jelzések szerint a tervezettnél is 
többen kívánják igénybe venni, emellett a 
vízilabdasport népszerűsége és az idei hazai 
rendezésű vizes világbajnokság is komoly ér-
deklődést generál. 

Mint Becsey Péter, 
a II. Kerületi Sport- 
és Szabadidősport 
Nonprofit Kft. ügy-
vezetője lapunknak 
elmondta, a konkrét 
gyakorlati igények 
alapján szükségessé 
vált a kisebb kapaci-
tásbővítés is.

– Szintén újdonság az eredeti tervekhez 
képest, hogy a beltéri versenymedence meg-
osztását szolgáló, ám bármikor a medence 
szélére húzható úszó középsziget kialakítása 
megnövelte a versenymedence, illetve egy-
úttal az épület méretét is. A kiviteli terveken 
a gépészeti berendezések a tetőről lekerültek 
az alagsorba, ami azt is jelenti, hogy a gépé-
szet zajszennyezése ezzel a megoldással nem 
terheli a környező lakosságot. A kültéri me-
dence téli sátorfedését szolgáló berendezé-
sek – szintén igen zajos gépészete – is a pin-
ceszintre kerültek, ugyanakkor a gépészethez 
vezető több mint százméternyi légcsatorna-
rendszert is ki kell építeni. Előny, hogy a gé-
pek által elfoglalt területen felül ily módon 

Szerkesztőségünket többen is meg-
keresték, hogy adjunk tájékoztatást a 
régóta várt pesthidegkúti uszoda terve-
zett építéséről. Jó hírünk van: az utóbbi 
hónapokban zajló alapos és gondos 
szakági tervezésnek köszönhetően az 
uszoda az eddigi elképzeléseknél is maga-
sabb színvonalon, a lakossági igényeket 
még jobban szem előtt tartva fog meg-
épülni, mindez az önkormányzatnak még-
sem fog további költséget jelenteni.
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A tervezési folyamat május 20-án egy délutáni 
piknikkel kezdődött, ahol a lakók megismerked-
tek a tervezőiroda tagjaival és elindult a diskur-
zus a park jövőjéről. Ezt megelőzően elkezdődött 
egy kérdőívezési folyamat is, amelynek során ki-
derült, ki mire használja jelenleg a parkot és mit 
hiányolnak onnan leginkább.

A kérdőívek feldolgozott eredményét a ter-
vezőcsapat a pikniken elhangzottakkal együtt 
összesítette, amelyből egy összegző ábra szüle-
tett. Ennek alapján a park legfőbb értéke, hogy 
csendes, nyugodt, a természetes környezetben jó 
levegő és nyílt terek vannak, maga a béke szigete! 
Állapota azonban mára erősen leromlott. A for-
galmas, zajos út és a szomszédság elhanyagolt 
környezete rontja a park atmoszféráját. A jól ki-
épített infrastruktúra mellett leginkább az aktív 
pihenést segítő és közösségépítő funkciók hiá-
nyoznak belőle, mint például a többgenerációs 
játszótér, sokféle sportolási lehetőség és közös-

A lakókkal közösen tervezik a parkot
A II. Kerületi Önkormányzat a Térköz-pályázat keretében 235 millió forint támogatást nyert 
az adyligeti park megújítására, amihez az önkormányzat 165 millió forintos önrészt biztosít. 
A park megújulásához a környékbeliek segítségét kérték: a többhetes workshop keretében 
az újirány Tájépítész Iroda tagjai a lakókkal egy csapatként gondolkozva tervezik meg, mitől 
lehetne jobb hely a park.

ségi terek. A park felújítása során a legfontosabb, 
hogy ezen funkciók kialakítása mellett megma-
radjon a természetes, intim, nyugodt környezet 
az adyligetiek számára.

Értékeit fontos lenne kiterjeszteni közösségi 
értelemben is, így megújításának ez a fő vezérel-
ve: minden beavatkozás közösségképző elemként 
jelenik meg. Az adyligeti park egy gyöngyszem, 
ahol a megújítás a karaktererősítés elve alapján 
kis kiegészítésekkel történik, amelyek közösségi 
funkciót kapnak.

A közösségi tervezés még június 29-ig tart, 
ennek során a fő funkciók térbeli definiálá-
sa, majd részletes kidolgozásuk következik. 
A nyilvános eseményt csütörtökönként 17.30-
kor rendezik meg a Szentváry-Lukács György 
Közösségi Házban (1029 Kútföldi út 3.), ahová 
várnak minden vállalkozó szellemű adyligeti la-
kót, aki szeretne a konstruktív, vidám tervező-
csapat tagja lenni.

Nagyobb, korszerűbb sportuszoda  épülhet
több mint 400 m2 hasznos, kiegészítő funk-
ciókkal megtölthető tér keletkezik. 

A legnagyobb költségvonzattal azonban a 
vízelvezetési nehézségek megoldása jár: a 
medencetér alá egy hatalmas tározót kell be-
építeni annak érdekében, hogy a nagyméretű 
medence vizét két nap alatt le tudják eresz-
teni – tette hozzá a beruházást előkészítő cég 
vezetője. 

A fent említett változtatások és a pontos ki-
viteli terv elkészítése egyúttal a 2015 tavaszán 
készült becsült költségvetés számadatainak 
pontosítását, véglegesítését is jelentették. 
A  konkrét műszaki többlettartalomból és a 
piaci árváltozásból fakadóan így összesen to-
vábbi 1,7 milliárd forinttal nő a tervezett be-
kerülési költség, ez azonban az önkormány-
zatnak további terhet 
nem jelent. Dankó 
Virág alpolgármester 
ezzel kapcsolatban 
kiemelte: – A szük-
séges többletköltsé-
gek 70 százalékának 
fedezésére újabb 
tao-pályázatot nyúj-
tottunk be, az el-
bírálás eredménye hamarosan meglesz, így 
ez az összeg – sikeres pályázat esetén – cé-
ges felajánlásokon keresztül előteremthető. 
Az uszoda emellett a kormány támogatását 
is élvezi, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetésében 300 millió forint összegű, 
vissza nem térítendő támogatást biztosított 
a II.  Kerületi Önkormányzat beruházásának 
megvalósításához. Folyamatban van ugyan-
akkor a 2017. évi központi költségvetés ter-
hére megítélt újabb 200 millió forintos 
támogatás lehívása is. Összességében el-
mondható tehát, hogy az önerő érdemi nö-
vekedése nélkül építhet az önkormányzat 
az eredetileg tervezettnél nagyobb, műszaki 
többlettartalommal növelt, hatékonyabban 
és gazdaságosabban üzemeltethető sport-
uszodát. 

Dankó Virág hozzátette, az önkormányzat 
vezetése ugyanakkor nagyon fontosnak tart-
ja, hogy az építkezés megkezdését a leggon-
dosabb előkészítés, a lehető legalaposabb 
szakági tervezés és minél szélesebb körű 
egyeztetés előzze meg, hogy a leendő uszoda 
mindenki legnagyobb örömére és megelége-
dettségére működjön majd. ld

Csatlakozzon a segélyhívórendszerhez!
Ingyenes, okostelefonos segélyhívórendszert indított a 
II. Kerületi Önkormányzat. A HelpyNet Kft. által üzemel-
tetett rendszer segítségével a II. kerületi bajba jutott 
lakosok egy hívással azonnali segítséget kérhetnek. 

A szolgáltatás alapja az IOS és Android rendszerű 
okostelefonokra ingyenesen letölthető (App Store-ból 
vagy a Google Play oldalról) HelpyNet elnevezésű al-
kalmazás, amely segélyhívás esetén a II. kerületi Város-
rendészet közterület-felügyeletének 0–24 órás ügyeletét 
riasztja. A hívás kezdeményezőjét a diszpécserszolgálat 
rögtön visszahívja. Az ügyeletes közterület-felügyelő 
a monitoron megjelenő segélyjelzéssel együtt lát-
ja a bajbajutott pontos helyét, valamint azokat az 
adatokat is, amelyeket a regisztrációkor rögzítettek. 
A diszpécser a hívás jellegétől függően vagy saját 
maga kezdeményez intézkedést és szükség esetén a 
helyszínre küldi a legközelebbi járőrt, vagy pedig to-

vábbítja a riasztást a mentőknek, a tűzoltóknak vagy a 
rendőrségnek. Segélyhíváskor automatikusan értesítés 
megy két, a regisztrációkor megadott telefonszámra, 
így a hozzátartozók is rögtön tudomást szerezhetnek 
arról, ha baj történt. Az alkalmazás csak segélyhíváskor, 
engedélyezett GPS-funkcióval küld adatot az aktuális 
tartózkodási helyről!

Az önkormányzat vezetése a segélyhívórendszer 
bevezetésével elsősorban a gyerekeknek és szüleiknek, 
valamint az idősebb korosztálynak kíván segítséget 
nyújtani, hiszen ők azok, akik leginkább szorulhatnak 
azonnali, külső segítségre. A nyári szünet (táborozás, 
fesztiválok) közeledtével érdemes regisztrálni az önkor-
mányzat által finanszírozott 
rendszerben, és letölteni a 
gyerekek telefonjára az app-
likációt.

a HelPynet-szolgáltatással KaPCsolatban további informáci-
ót a HelpyNet Kft. munkatársai az iroda@helpynet.com e-mail-címen, valamint 

a Városrendészeti és Környezetvédelmi Irodán a 346-5786-os számon adnak.
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naPirend előtt
A Törökvész és a Csatárka út kereszteződésében lévő, korábban autókeres-
kedésnek helyet adó, jelenleg üres telekről érdeklődött Varga Előd Bendegúz 
(Kerületünk az otthonunk-frakció) képviselő. Azt kérdezte, van-e információja 
a hivatalnak az ingatlan sorsáról.

– A Gábor Áron utcában átépítettek egy korábban is balesetveszélyes ke-
reszteződést a Szabó Magda iskola feletti szakaszon, az utat egy-egy sávra 
szűkítették le, ennek ellenére hetente történnek ott balesetek. Érdeklődöm, 
hogy felülvizsgálja-e valaki a forgalmi rendet?

A képviselő megkérdezte azt is, miért csúcsidőben, útszűkítés mellett zajlik 
járdabontás a Szépvölgyi úton.

– Szintén közlekedési gondot okoznak a Daubner cukrászdánál a tiltó tábla 
ellenére balra kanyarodó autók, jó lenne néha ellenőrzéseket tartani a hely-
színen – javasolta.

Láng Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy a Szépvölgyi úti munka 
nem a II. Kerületi Önkormányzat beruházása, ezért a hivatal utánajár az esetnek 
a fővárosi önkormányzatnál, a szabálytalanul kanyarodó gépjárművek miatt pe-
dig felkéri a Városrendészet közterület-felügyeletét az időszakos ellenőrzésekre.

– A Gábor Áron utcai kereszteződés az átalakítás után is veszélyesnek tűnik, 
ezért hivatalunk egyeztetést kezdeményez a Budapesti Közlekedési Központtal 
a megoldás érdekében. Ígéretet tett, hogy utánajárnak, adott-e be bárki épí-
tésiengedély-kérelmet a Törökvész út–Csatárka út sarkán fekvő üres telekre.

Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő örömét fejezte ki azért, hogy a Bimbó út–Ady 
Endre út kereszteződésénél kiépült a körforgalom, de mint mondta, egy oszlop 
gátolja a megállásban az ott működő boltba szállító járműveket.

– A Bimbó út ezen szakaszán a lefelé érkező busznak a parkoló autók miatt 
nincs elég helye, kérdés, lehetne-e szűkíteni a zöldszigetet? – tette fel a kér-
dést a képviselő.

Azt is megkérdezte, hogy a Nagy Imre téri A forradalom lángja című emlék-
mű elé miért kerültek betonkockák, hiszen ezzel parkolóhelyeket vettek el.

– A Bimbó úti körforgalomnál kihelyezett oszlopot és a buszok számára 
rendelkezésre álló helyet egyaránt meg fogják nézetni a hivatal munkatársai 
a kivitelezőkkel – mondta válaszában Láng Zsolt. A polgármester jelezte, hogy 

A forradalom lángja emlékmű áthelyezésének egyik feltétele volt a kőkockák 
kihelyezése a Fő utcára.

– Nem tudom, ez mennyire volt indokolt, hivatalunk utánajár a kérdésnek.
A Csalogány utcában hosszú ideje álló beruházás miatt kért szót Hajdu Nóra 

(Együtt) képviselő. – Kérdésem, hogy folytatódik-e a munka, vagy ha nem, ak-
kor lesz-e a területen tereprendezés?

A polgármester elmondta, hogy a legutolsó információ szerint a beruházás 
megkapta a plázastop alóli felmentést, illetve az építési engedélyt, ami alapján 
először valószínűleg régészek kutatják meg a területet, de további információja 
nincs a beruházásról.

Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője köszönetét fejezi 
ki a Városrendészetnek azért, hogy a Bem József utca átépítése ideje alatt 
a környéken nehézzé vált parkolás miatt büntetéseket nem, csak szóbeli 
figyelmeztetéseket adtak ki a közterület-felügyelők a kevésbé szabályosan 
várakozóknak.

– A Trófea étterem előtti járdaterületen a szabálytalanul parkoló, többnyire 
külföldi rendszámú autók miatt veszélybe került a gyalogosközlekedés, ezért 
kérem, hogy a közterület-felügyelet szúrópróbaszerűen ellenőrizze a környéket.

A képviselő emellett szót kért a volt Ipari Minisztérium területén zajló 
beruházás miatt is.

– Tudom, hogy nem önkormányzati a telek és a beruházás, de kérem, hogy 
ha a II. Kerületi Önkormányzatnak van bármi hatása rá, akkor rendeződjön az 
ottani káosz – mondta a képviselő. – Többször módosult a beruházás határ-
ideje, de azt ígérték, hogy 2016-ban elkezdődik a földfelszín alatti beruházás, 
és idén nyárra kész lesz az új park. Ma viszont a zavaros közbeszerzés mellett 
csak egy murvás parkoló a terület.

Láng Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy a legutóbbi internetes 
hírek szerint a Széllkapu-projektre az ajánlatok meghaladták az értékhatárt, 
ezért eredménytelenül zárult a közbeszerzési eljárás.

– Egyetértünk, hogy a Trófea étterem előtti helyzetet meg kell oldani, ugyan-
akkor véleményem szerint a szabálytalan parkolás megszüntetéséhez összetett 
rendszerre lenne szükség, mivel a büntetési cédula a külföldi rendszámú 
gépjárműveknek nem jelent visszatartó erőt – hangsúlyozta Láng Zsolt.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a 
Pesthidegkúton épülő uszoda többlettartal-
mú terveinek megvalósításához szükséges 
sportfejlesztési program módosítása érde-
kében kérelmet nyújt be a Magyar Vízilabda 
Szövetséghez, ehhez felkérte a polgármestert 
a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírá-
sára. (Az uszoda építéséről további részletek 
a 6-7. oldalon olvashatók.)

A képviselők döntöttek arról is, hogy a 
II. Kerületi Önkormányzat Pesthidegkú-
ton megvásárolja a Klebelsberg Kultúrkúria 
szomszédságában levő, a Spar Magyarország 
Kft. tulajdonát képező, mintegy 3 ezer négy-
zetméteres telket 175 millió forintért. A  te-
rületet eddig a cég használatra a kulturális 
intézmény rendelkezésére bocsátotta, az in-
gatlan megvásárlásával azonban végleg ren-
deződik a sorsa: a II. kerületi kulturális köz-
pont látogatóinak alakítanak ki ott parkolót.

A képviselő-testület felhatalmazása alapján 
az önkormányzat együttműködési megálla-

A képviselő-testület ülésén történt
A képviselő-testület legutóbbi ülésén dön-
töttek arról, hogy az önkormányzat meg-
vásárolja a Klebelsberg Kultúrkúria melletti 
üres telket, amin parkoló épül. A Pesthideg-
kútra tervezett uszoda műszaki többlet-
tartalommal bővül, és kiírták a szociálisbér-
lakás-pályázatot.
 

podást köt a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
annak érdekében, hogy a szervezet budapes-
ti pályafelújítási programja keretében meg-
újuljon a Kolozsvári Tamás utcai sportpálya 
kiszolgálóépülete és műfüves pályája. Az ön-
kormányzat sikeres megállapodás esetén a 
szükséges tízszázalékos önrészt biztosítja.

A testület döntött közel harminc egyházi 
és civil alapítvány összesen 5,2 millió forint 
összegű támogatásáról.

Az önkormányzat szociálisbérlakás-pá-
lyázatot hirdet négy lakás bérleti jogának el-
nyerésére (részletes pályázati kiírás a 27. ol-
dalon).
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Városrészünkben fontos 
közéleti szerepet töltött 
be, elmondása szerint ide 
mindig szeretettel hívták. 
A  Budai Polgárnak koráb-
ban így nyilatkozott: „a 
második kerületben sokszor 
megfordulok. Nagyon köze-
linek érzem magamhoz ezt a 
kerületet. Itt van igény arra, 
hogy megszólaljak, beszéljek, 
hívnak és számítanak rám, 
és én ezt nem is bánom, mert 
nem feltétlenül aszerint teszünk eleget a fel-
kéréseknek, meghívásoknak, hogy hol lakunk, 
hanem aszerint, hogy hova húz a szívünk”.

A kerületünkre szellemi otthonként te-
kintő írónő 2016-ban vette át a polgárok 
javaslata alapján a Klebelsberg-díjat a 
Kultúrkúriában, ahol ünnepélyes gálamű-
sor keretében a kitüntetettnek Láng Zsolt 
polgármester, a rendezvény házigazdája 
és Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi 
Önkormányzat elöljárója adta át a bronz-
plakettet. A  díjat olyan személyeknek 
ítélik oda, akik sokat tettek a városrész 
kultúrájáért. A polgármester akkor hang-
súlyozta: „Az írónő nem csupán a Klebelsberg 
Kuno Emléktársaság elnökeként vállal fontos 
szerepet a városrész életében, hanem rendsze-
resen részt vesz önkormányzati programok-
ban. Legutóbb zsűritagként ő köszöntötte a 
II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 
által hirdetett, ’56-os témakörben kiírt novel-
lapályázat díjazottjait”.

Jókai Anna a Klebelsberg Kuno Emlék-
társaság tiszteletbeli elnöke volt, számos 
alkalommal vett részt a Klebelsberg héten, 
vagy tartott itt előadást. 2012-ben, 80. szü-
letésnapján a Kultúrkúriában köszöntötte 
őt – mások mellett – Láng Zsolt polgármes-
ter is, majd Ivancsics Ilona és Színtársai 

előadásában Jókai Anna Fejünk 
felől a tetőt című darabját láthat-
ta a közönség. 

A Budai Polgár is több alka-
lommal készített vele interjút, 
korábban megjelent gondolatai-
val búcsúzunk a nagyszerű írónő-
től, Pesthidegkút pártfogójától.

„Kezdetektől fogva éreztem, hogy 
nagyon fontos a reális világ, ami-
ben élünk, ha nem volna fontos, 
nem helyezett volna minket ide a 
Teremtés. A leghétköznapibb, a leg-

apróbb kis cselekvésünknek is óriási jelentősége 
tud lenni, de ugyanakkor mindezt egy maga-
sabb szellemi szférából tekintjük át, a cél és az 
eredet ebben a magasabb szférában van: ez a 
spiritualitás. Ez a kettő együtt adja, hogy való-
ban két lábbal kell állni a földön, de mindig az 
eget kell célozni. Én is reális ember vagyok, min-
den apróság iránt fogékony, szeretem a pontos-
ságot, és legalább olyan fontosnak tartom azt, 
hogy az apró, mindennapi cselekvéseim a he-
lyükön legyenek, mint azt, hogy naponta időt 
szánjak arra, hogy áttekintsem, mit tudtam 
kezdeni az életemmel, a saját lelkemmel. Min-
den kedves olvasómnak javaslom, próbálja ki: a 
legaprólékosabb fizikai munkát végezve szület-
hetnek a legnagyobb gondolatok.” (2007)

Jókai Anna a Kultúrkúriában A szeretet pe-
dagógiája címmel tartott előadást, aminek 
végén a nyitottság szó jelentését elemez-
te. „– Néhány éve pozitív jelzőként szerepel az 
emberek szókincsében, pedig nem feltétlenül 
az. Az a jó, ha a jóra nyitott vagyok, a rossz-
ra becsukom magam” – hangsúlyozta. Hoz-
zátette, számára a krisztusi igazság segít 
a döntésben. „– Ha végképp elfog minket az 
öregségtől, a csalódástól, a betegségtől vagy a 
haláltól való félelem, akkor gondoljunk erre a 
jézusi ígéretre: „Ne féljetek! Veletek vagyok a vi-
lág végezetéig.” (2014)

Ne féljetek! – búcsú Jókai Annától
Pünkösdhétfő délutánján, életének 85. évében elhunyt Jókai Anna, a Nemzet Művésze 
díjjal kitüntetett, Kossuth-nagydíjas és Kossuth-díjas író és költő, aki a II. kerülethez, és 
különösen Pesthidegkúthoz, megannyi szállal kötődött.
 

JÓKai anna (1932–
2017)  munkásságát 
többek között a Magyar 
Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével (1992), 
Kossuth-díjjal (1994) és 
Kossuth-nagydíjjal (2014), 
Prima Primissima közön-
ségdíjjal (2004), Budapest 
díszpolgára kitüntetéssel 
(2012) és a Magyar Ér-
demrend nagykeresztjével 
(2012) ismerték el. 2014 
óta a Nemzet Művésze. 
A Klebelsberg Kuno-díjat 
2016-ban vehette át.

A rendeletmódosítással megemelték az ese-
ti gyermekvédelmi támogatás jogosultságát 
megalapozó jövedelemérték felső határát.

A módosítás kapcsán magasabb összegű 
lett a temetési támogatás, a betegápolási 
támogatás, az idősek egyszeri támogatá-
sának mértéke és az eseti gyógyszertámo-
gatás összege. Ezzel egyidejűleg lehetőség 
nyílt oltóanyag megvásárlásához is kérel-
mezni az eseti gyógyszertámogatást.

Az önkormányzat – az év bizonyos idő-
szakában jelentkező többletkiadásokhoz 
– úgynevezett kiegészítő támogatásokkal 
kíván további segítséget nyújtani azon 
családoknak, amelyek részére ezen idő-
szak alatt szociális rászorultságuk miatt 
rendszeren pénzellátást folyósít. A ki-
egészítő támogatásokat külön kérelmez-
ni nem kell, hivatalból állapítják meg 
őket. Kiegészítő támogatásra jogosultak 
egyrészről a lakhatási támogatásban ré-
szesülők, másrészről a gyermekvédelmi 
kedvezményben, vagy gyermeknevelési 
támogatásban részesülők.

Döntés született arról is, hogy a szoci-
ális szolgáltatások költségnövekedését az 
önkormányzat átvállalja, így a szolgálta-
tásokért fizetendő személyi térítési díjak 
nem változnak, az előző évi szinten ma-
radnak.

Bővülő támogatások 
a kerületi 

szociális ellátásban
A képviselő-testület legutóbbi ülésén a szo-
ciális rendelet módosításával döntött egyes 
szociális támogatások feltételrendszereiről 
és új, kiegészítő támogatások bevezetésé-
ről, figyelemmel a megváltozott élethelyze-
tekre és fenntartva a szociális rászorultság 
elvének érvényesülését.

részletes táJéKoztatásért a 
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 
munkatársait lehet keresni szemé-

lyesen ügyfélfogadási időben a 1024 
Káplár utca 2/c-d alatt, vagy a 346-5700-s 
telefonon, illetve érdemes felkeresni az 
önkormányzat honlapját is.
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Az eseményen Láng Zsolt polgármester Jó-
kai Annára emlékezve az írónő szavaival kö-
szöntötte a pedagógusokat: „Isten áldása 
egy jó tanár!”. – Kerületünk igen szerencsés 
helyzetben van, hiszen az itt dolgozó tanári 
és pedagógusi kar kiemelkedően színvona-
las munkáját mindenhol elismerik. A kerü-
leti bölcsődék, óvodák és iskolák az ország 
legnépszerűbb intézményei közé tartoznak 
– fogalmazott a polgármester. Hozzátette, a 

A Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában 
tartotta hagyományos pedagógusnapi ünnep-
ségét a II. Kerületi Önkormányzat június 8-án. 
Láng Zsolt polgármester kitüntetéseket adott 
át a kerületi bölcsődék, óvodák és iskolák 
munkatársainak és pedagógusainak.
 

mindenkori vezetés tett azért, hogy a tanárok 
szeressenek itt dolgozni. – Az önkormányzat 
elismeri és jutalmazza a kiemelkedő és lelki-
ismeretes munkát, ezt jelképezi egyebek mel-
lett a négy évvel ezelőtt általa alapított Öveges 
József-díj is – hangsúlyozta. Külön köszönetet 
mondott azért a munkáért, aminek hála a ke-
rületi intézményekben az oktatás színvonala 
változatlan maradt annak ellenére, hogy át-
alakuláson ment át az iskolarendszer, hiszen 
fenntartását a közelmúltban átvette az állam. 

A beszédet követően zenés műsor követ-
kezett, majd Ötvös Zoltán, a Művelődési Iroda 
vezetője a nevelés fontosságáról szólt. – Az itt 
jelenlévőket az köti össze, hogy mindannyian 
nap mint nap szerepet vállalnak a gyerme-
kek szellemi, testi és lelki gyarapodásában 
– emelte ki. 

Ezután a polgármester átadta a pedagógu-
soknak és az intézmények munkatársainak a 
díjakat és jutalmakat. Az ünnepséget Benkő 
Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész 
verses-zenés műsora zárta. A  hetvenéves 
művész kiemelte, hogy filmes karrierjét két 
pedagógusnak köszönheti: latintanárának és 
testnevelőtanárának. Az ünnepségen részt 
vett Skublicsné Manninger Alexandra képviselő 
és Kalina Katalin, a Közép-Budai Tankerületi 
Központ igazgatóhelyettese is.

Az eseményen a Járdányi Pál Zeneiskola nö-
vendékei léptek fel: Bertalan Csongor csellózott 
(felkészítő tanára: Lorenzné Farkas Zsuzsanna), 
Lengyel Andrea kísérte zongorán. Dús András 
Domokos énekelt (felkészítő tanára: Schultz 
Katalin), Hegedűs-Gönczy Katalin kísérte zon-
gorán.

Annyit követelek a diákjaimtól, amennyit önmagamtól

Pedagógusaink munkája kiemelkedően színvonalas

labán gábor testnevelőtanár 
negyven éve tornáztatja diák-
jait, akikről úgy véli, hogy szelle-
mes és értékes gondolatok tudói. 
A kerülethez ezer szállal kötődik, 
hiszen gyerekkorától itt él. A pe-
dagógusnap alkalmából öveges 
József-díjjal tüntették ki.

– Nagyon büszke vagyok a díjra, bol-
dogság számomra, hogy kiérdemeltem. 
Negyven éve vagyok a pályán, és sajnos, 
lassan nyugdíjba megyek. Harminc éve 
tanítok a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium-
ban. Azért maradtam itt ilyen sokáig, mert 
gyerekszerető, családias hangulatú iskola. 
Mindkét gyermekem ide járt.

mi vonzotta a tanári pályára?
Edzőként kezdtem dolgozni, egy vélet-

lennek köszönhetem az első tornaórámat. 
Megkértek, hogy helyettesítsek valakit. 
Rögtön megtetszett, könnyen hangot ta-
láltam a diákokkal. Jó volt akkoriban peda-
gógusoknak lenni, nagyon megbecsültek. 

Pedagógusnapon annyi vi-
rágot kaptam, hogy alig 
bírtam hazavinni. Mindig is 
hittem, hogy az egészséges 
életmódra neveléssel hoz-
zásegíthetem a fiatalokat 
ahhoz, hogy életük végéig 
minőségi életet élhessenek. 
A mai napig szeretek pél-
dát mutatni azzal is, hogy 
annyit követelek tőlük, 
amennyit önmagamtól. Minden gyakor-
latot megcsinálok velük együtt. Sokszor 
mondtam, addig akarok a pályán maradni, 
amíg föl tudok mászni a kötélre. Hál’is-
tennek ezt tartani tudtam, a kötélmászás 
a mai napig nem okoz gondot. 

Az évtizedek során változott a 
kapcsolata a diákokkal?

Ugyanúgy hiszek bennük, mint a 
pályám kezdetén. Sok gyereket meg-
ismertem, mert nemcsak az órákon cse-
rélek velük eszmét, hanem a szünetekre 
szervezett programokon is. Szerettem és 

mai napig szeretek velük 
beszélni, mert mindig azt 
tapasztalom, hogy szelle-
mes és értékes gondolatok 
tudói. Tanulhatok tőlük, 
ugyanakkor formálha-
tóak is, ha valaki őszin-
tén kíváncsi rájuk. Jólesik, 
amikor egy bevásárlóköz-
pontban nem elfordulnak, 
hanem rámköszönnek. Ezt 

mi, tanárok egymás között úgy hívjuk, 
hogy „prémium”.

Hogyan kötődik a kerülethez?
Itt születtem, egy Margit körúti lakás-

ban nőttem fel, 96 éves édesanyám a mai 
napig ott él. Családommal a szomszédsá-
gában lakunk. A sport szeretetét is a ke-
rületi általános iskolámnak köszönhetem, 
ahol egy alkalommal ismert öttusázók 
toboroztak. Csatlakoztam hozzájuk, és 
szép eredményeket értem el, még egy na-
pilap sportrovatában is szerepeltem mint 
első helyezett. A gyerekeim is szeretnek 

sportolni, a lányom úszó. Sikerült olyan 
szintidőt úsznia, hogy nemsokára verse-
nyezhet az ifjúsági Európa-bajnokságon. 
A fiam pedig a napokban tett emelt szintű 
testnevelés érettségit. 

Az iskolán kívül milyen kerületi 
sporteseményeken vesz részt?

A II. Kerületi Kaptatón rendszeresen fu-
tok a gyerekeimmel és diákjaimmal együtt. 
Jövőre lesz 25 éves a Híd az Egészségért 
Tömegsport Egyesület, amit azért alapí-
tottuk, hogy a versenysportból kimaradt 
fiatalokat bevonjuk a mozgásba. Sokféle 
programot szervezünk, az egészen kis 
gyerekektől a felnőttekig mindenkinek. 
Nagyon népszerűek a parkettás strandröp-
labda-meccseink, amiket kerületi iskolák 
termeibe szervezünk, de a hídfutásunkra is 
évről évre sokan eljönnek: a Margit-sziget 
egyik hídján befutunk, a másikon ki. Emel-
lett van egy felnőtt vízilabda-csapatunk, 
amelynek sok lelkes tagja között tudha-
tunk egy Oscar-díjas producert is.

Novák zsófi Aliz
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– Pedagóguscsaládba születtem: édesanyám 
tanítóként, édesapám iskolaigazgatóként 
dolgozott a II. kerületben – mondta lapunk-
nak Kovács Ildikó. – Mivel tizennégy évesen 
még nem volt elképzelésem arról, mi is sze-
retnék lenni, kézenfekvő volt, hogy a négy év 
gondolkodási időt a Kossuth Zsuzsa Óvónő-
képző Szakközépiskola és Gimnáziumban töl-
töm. A szakmai gyakorlatok során meglepően 
jól éreztem magam a gyerekek között, ösztö-
nösen tudtam, mikor mit kell tennem, egyre 
inkább éreztem, hogy megtaláltam a helyem. 
A Budapesti Ügyvédi Kamara óvodájában dol-
goztam, mikor 1983 nyarán egy akkor induló 
II. kerületi óvoda nevelőtestületébe kaptam 
meghívást, így – egyedüli alapító tagként – 34 
éve dolgozom a Budakeszi Úti Óvodában. Fe-
ledhetetlen évek következtek óvónőként ren-
geteg izgalmas lehetőséggel, egy összetartó, 
remek csapatban. Másfél évtizede voltam már 
„piros csoportos” óvó néni, mikor a vezetőm 
nyugdíjazása miatt, kollegáim támogatásával 
megpályáztam a vezetői posztot. Idén a tizen-
kilencedik tanévet töltöttem óvodavezető-
ként. Rengeteg munka, de rengeteg siker és 
öröm is van mögöttem: a huszonhárom éve 
minden évben megrendezett óvodás olimpi-
ák sikere, a mobilovi ötlete és megvalósítása, 
az Ökumenikus és a Labanc Úti Óvoda együt-
tes beindítása mind eltörpülnek a minden-
nap rám ragyogó szemek, mosolygós arcocs-
kák, kedves ölelések élménye mögött.

Milyen érzésekkel vette át a kitüntetést?
Nagy meglepetés volt a díjra való felter-

jesztésem. Miután a Főpolgármesteri Hivatal 
dísztermében átvettem, hazafelé jövet végig-

Az igazi sikert a ragyogó szemek jelentik
Június 7-én, a pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra humán főpolgármester-helyettes és Nagy Gábor Tamás, az Emberi Erőforrások 
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke adta át a Bárczy István-díjakat. A Fő-
városi Közgyűlés 2009-ben alapított elismerésével olyan pedagógusokat tüntetnek ki, 
akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel járulnak hozzá a jövő generációjának 
neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez. Idén Láng Zsolt 
felterjesztésére a II. kerületben élő és dolgozó kiváló óvodapedagógus, a Budakeszi úti 
Óvoda vezetője, Kovács Ildikó is Bárczy-díjat vehetett át.
 

gondoltam az idáig vezető utat. Hihetetlenül 
szerencsésnek érzem magam. Szinte pálya-
kezdőként kerültem be egy ragyogó közösség-
be, együtt alakíthattuk ki az óvoda arculatát, 
egyéniségünk szerint formálhattuk a cso-
portjainkat. Óvónőként és óvodavezetőként is 
lehetőségem nyílt megvalósítani az elképze-
léseimet, a kollégáim és a fenntartó II. Kerü-
leti Önkormányzat bizalmát mindig éreztem a 
munkám során. Rendkívül inspiráló volt tud-
nom, hogy az önkormányzat és a Művelődési 
Iroda vezetősége bizonyos feladatok megol-
dására engem tartott alkalmasnak. 

A díj az óvodavezető mellett az egész óvo-
dát is dicséri.

Erre a plakettre az én nevem van vésve, és 
az emléklap is az én nevemre szól, de nem 
egyedül érdemeltem ki. Az eredményeket kö-
zösen értük el az óvoda összes dolgozójával. 
Egy óvodában a vezető egymaga mit sem ér. 
A  legfontosabbak a kedves, elhivatott, mo-
solygós óvónők, a mindig segítőkész, profi 
óvodatitkár, a „százkezű” dadusok és a min-
denhez értő, ezermester karbantartók. Sze-
rencsés vagyok, nekem mindkét óvodámban 
ilyen kollégáim vannak. A díj az ő díjuk is, a 
szakmai elismerés az ő munkájuk elismerése 
is. Ezúton is köszönet illeti mindannyiukat.

Mit tart a legszebbnek a pedagógiai mun-
kában?

Legszebb a munkánk eredménye. Az, hogy 
a nap bármely szakában beszaladnak az iro-
dámba egy-egy ölelésre. Nem tudok úgy be-
menni egy üzletbe, hogy ne fussanak hozzám, 
vagy ne integessenek. Az pedig a legnagyobb 
elismerés, hogy sok egykori óvodásom már a 
gyermekét hozza beíratni hozzánk, mert szá-
mukra óvoda csak egy van: a Budakeszi úti.

A Budakeszi óvoda kerületünk egyik leg-
népszerűbb óvodája. Mi a titkuk?

Talán az, hogy munkatársaink nagy része 
több mint 20-25 éve együtt dolgozik. A  La-
banc úti közösség négy éve alakult, de már 
most kivételesen jó csapatot alkotnak. Az 
azonos értékrend, az egymással szembeni 
tolerancia, a jó hagyományok megőrzése, az 
ideális munkahely megbecsülése és minde-
nekelőtt a gyermekek feltétel nélküli elfoga-
dása, szeretete az, ami összeköt bennünket. 

Szerencsésnek érzem magam azért is, 
hogy olyan kerületben dolgozhatok, ahol a 
fenntartó szívügyének tekinti a gyermekek 
ellátását. Ahol maradéktalanul megfelelőek 
a személyi és a tárgyi feltételek, így nincs 
akadálya a minőségi munkának. Ezúton is 
köszönöm a jelölést, a támogatást és a mun-
kám elismerését. Péter zsuzsANNA

ÖVeges-dÍJat KaPott: Csányiné Gönczi 
Ildikó igazgató-helyettes (Újlaki Általános Iskola), 
Labán Gábor tanár (II. Rákóczi Ferenc Gimná-
zium), Lukács Istvánné tanár (Remetekertvárosi 
Általános Iskola), Schultz Katalin tanár (Járdányi 
Pál Zeneiskola), Vukovári Zsuzsanna tanító (Pity-
pang Utcai Általános Iskola).

Polgármesteri diCséretet Ka-
Pott: Bíró Éva csoportvezető, kisgyermek-
nevelő (Törökméz Bölcsőde), Fekete Istvánné 
óvodapedagógus (Virág Árok Óvoda), Karakó 
Tünde óvodapedagógus (Gesztenyéskert Óvoda), 
Kiszel Andrea óvodapedagógus (Pitypang Utcai 
Óvoda), Menyhárt Bolla Csilla óvodapedagógus 
(Törökvész Úti Kézműves Óvoda), Molnárné Nagy 
Erika óvodapedagógus, vezető-helyettes (Szemlő-
hegy Utcai Óvoda), Paskó Márta óvodapedagógus 
(Kitaibel Pál Utcai Óvoda), Révész Melinda dajka 
(Bolyai Utcai Óvoda), Steiner Edit óvodapedagó-
gus (Budakeszi Úti Óvoda), Tenyei Tóth Imréné 
tagóvoda-vezető (Kolozsvár Utcai Óvoda)

irodaVezetői diCséretben ré-
szesült: Balog Gabriella óvodapedagógus 
(Gesztenyéskert Óvoda), Bartusné Tóth Györgyi 
óvodavezető (Kolozsvár Utcai Óvoda), Botos 
Sándorné konyhai dolgozó (Szemlőhegy Ut-
cai Óvoda), Bögös Fruzsina óvodapedagógus 
(Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda), Gangel Imréné 
óvodapedagógus (Százszorszép Óvoda), Golicza 
Irma dajka (Pitypang Utcai Óvoda), Hajnal Anna 
dajka (Bolyai Utcai Óvoda), Járvás Judit óvoda-
pedagógus (Községház Utcai Óvoda), Kárászné 
Szeltner Mária élelmezésvezető (Hidegkúti Böl-
csőde), Király Erika gazdasági ügyintéző (Virág 
Árok Óvoda), Kovács Anna dajka (Törökvész Úti 
Kézműves Óvoda), Oláh Andrea óvodapedagógus 
(Kolozsvár Utcai Óvoda), Pintérné Miklós Hajnal-
ka óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős 
(Százszorszép Óvoda), Sárközi Mihályné dajka 
(Budakeszi Úti Óvoda), Szrenkó Judit óvodape-
dagógus (Községház Utcai Óvoda), Víghné Bódis 
Éva óvodapedagógus (Kitaibel Pál Utcai Óvoda).

PedagÓgus szolgálati emléKérmet 
VeHetett át: Hanner Mária Edit óvoda-
pedagógus (Pitypang Utcai Óvoda), Ikládi Ta-
másné óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus 
(Százszorszép Óvoda), Petrekanics Miklósné 
óvodapedagógus (Szemlőhegy Utcai Óvoda), 
Pintérné Miklós Hajnalka óvodapedagógus (Száz-
szorszép Óvoda), Tenyei Tóth Imréné tagóvo-
da-vezető (Kolozsvár Utcai Óvoda), Tóthné Őze 
Erzsébet tagóvoda-vezető (Virág árok Óvoda). 

35 éVe FennállÓ JogViszony alKal-
mábÓl Jutalomban részesült: Kecs-
kés László karbantartó (Budakeszi Úti Óvoda), 
Lampert Lászlóné óvodapedagógus (Törökvész 
Úti Kézműves Óvoda), Lantosné Vitkoczi Erzsébet 
óvodapedagógus (Szemlőhegy Utcai Óvoda).

VasdiPlomát KaPott: Kovács Ernőné 
nyugdíjas tanító.

A pedagógusnap
díjazottjai
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A délelőtt célja az volt, hogy a diákok meg-
értsék, milyen lehetőségeket, ugyanakkor 
milyen veszélyeket hordoz a digitális tér-
ben való létezés, hogyan lehet élni és visz-
szaélni a közösségi oldalak nyújtotta szol-
gáltatásokkal, mik az online-viselkedés 
szabályai, és milyen – akár büntetőjogi – 
következményei lehetnek, ha megsértjük 
ezeket a szabályokat.

Bevezetésképpen Prievara Tibor, az ELTE 
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium 
angol szakos tanára és a TanárBlog szer-
kesztője beszélt a digitális bevándorlókról 
és bennszülöttekről, a mostani fiatal gene-
ráció szokásairól, valamint a képről, amit 
ők magukról, illetve a tanáraik róluk alakí-
tottak ki. A technikai fejlődés okozta válto-
zásokat törvényszerűnek nevezte, a kérdés 
csak az, mondta, hogyan tudunk élni az új 
lehetőségekkel.

A rövid előadást követően a diákok több 
kiscsoportos foglalkozáson vehettek részt, 
ahol többek között internetbiztonsági totót 
töltöttek ki, megtapasztalták, milyen digitális 
lábnyomot hagynak maguk után, illetve nyo-
mozást végezhettek nyilvános adatok alapján. 

Biztonságban a világhálón
Május végén a tudatos internethasználatról 
tartottak szórakoztató és egyben tanulsá-
gos foglalkozást a Telenor Magyarország 
szervezésében a cég önkéntes munkatársai 
a Momentán Társulattal és a TanárBlog szer-
kesztőivel közösen a Budenz József Általá-
nos Iskola és Gimnázium hetedik és nyolca-
dik osztályos diákjai számára. 
 

A témával kapcsolatban Magács László színházi rendező 
felhívást tett közzé egy 2017 őszére tervezett különleges 
előadásról, ami a fiatalokat érintő – fizikai, érzelmi, valós 
vagy virtuális – erőszakról szól. Mint a www.atriumfilm-
szinhaz.hu oldalon írja, sokan szenvednek a bántalma-
zás miatti minden pillanatot átszövő félelemtől, és az 
állandósult szégyentől, ami a segítségkérést is gátolja. 
A nyilvánosság elé csak a legkirívóbb esetek jutnak el, 
pedig minden iskolában sok érintett lehet. Ezért fordul a 
diákokhoz, hogy friss, mai esetekkel tudjanak dolgozni. 
Az áldozatok mellett azokra is kíváncsiak, akik úgy ér-
zik, közbeavatkozhattak volna, vagy akik részt vettek a 

bántalmazásban, de már bánják. Természetesen minden 
történetet titkosan kezelnek, és ügyelnek arra, hogy az 
előadásban senki se legyen felismerhető. 

Az előadás szövegkönyvét kitűnő írók (Divinyi 
Réka, Esztergályos Krisztina, Kalapos Éva, Karafiáth 
Orsolya, Tóth Benedek) írják, és a legjobb színházi 
alkotók készítik.

Előkészítését június 20-tól egy négynapos színházi 
workshop keretében indítják el, ahová mindenkit várnak. 
Az írásokat a trip.engedj.el@gmail.com címre várják. 
Bővebb információ: www.atriumfilmszinhaz.hu/hirek/
friss/1167-engedj-el.

Május 29-én a Mammut bevásárlóközpont-
ban tartották A szomszéd iskolája mindig 
zöldebb? című plakátverseny díjkiosztóját és 
a kiállítás megnyitóját. A  versenyfeladat egy 
olyan, 70x100 centiméteres álló plakát elké-
szítése volt szabadon választható technikával, 
amelyen a gyerekek bemutatják saját iskolá-
jukat. A felhívásra a Közép-Budai Tankerületi 
Központ területéről tizenegy iskolából – köz-
tük nyolc II. kerületi – érkezett plakát. A kö-
zépiskolai kategóriában az első díjat a Csik 
Ferenc iskola plakátja nyerte el. A  verseny 
célja az volt, hogy a tankerületi központhoz 
tartozó oktatási intézmények bemutatkozási 
lehetőséget kapjanak, illetve kicsit jobban 
megismerjék egymás iskoláját. A  plakátok a 
bevásárlóközpont III. emeleti átjáróhídján 
láthatóak június 20-ig.

A szomszéd iskolája mindig zöldebb?

Az improvizációs színház hazai meste-
rének számító Momentán Társulat fórum-
színházat rendezett a témában a diákok-
kal, akik a drámai jeleneteket irányítva 
élhették bele magukat például egy inter-
netes zaklatás szereplőinek bőrébe, vagy 
érezhették meg annak felelősségét, hogy 
milyen következményekkel jár, ha meg-
gondolatlanul tesznek fel képeket maguk-
ról vagy másokról. A sokszor szellemes és 
humoros, mégis mélyen elgondolkodtató 
jelenetek között fontos jogi és etikai kér-
désekről is szó esett. 

A foglalkozást a fiatalok szemmel látha-
tóan nagyon élvezték, a felvetett konflik-
tusokról még hosszan beszélgettek egymás 
között – és ezzel, remélhetőleg, megtették 
az első lépéseket a tudatos és biztonságos 
internetezés felé.

Pzs
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Diákgyőztesek jutalmazása
Május utolsó napján a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban gyűltek össze kerüle-
tünk legkiválóbb tanulói tanáraikkal 
és szüleikkel, hogy részt vegyenek a II. 
Kerületi Önkormányzat hagyományos 
tanév végi ünnepségén. Az idén tizen-
kilencedik alkalommal megrendezett 
díjátadón azok a II. kerületi tanulók 
vehettek át oklevelet és serleget, akik 
az elmúlt tanévben kiemelkedő telje-
sítményt nyújtottak tanulmányi vagy 
sportversenyeken. Az összesen 309 
diáknak Dankó Virág alpolgármester 
gratulált elsőként. Beszédében hang-
súlyozta, hogy az elismerés a gyerekek 
mellett szüleiknek és tanáraiknak is 
szól, akik lehetővé tették és elősegí-
tették azt a teljesítményt, amire mind-
annyian méltán lehetünk büszkék. 
A  II.  kerület egyik legnagyobb értéké-
nek a nevelési és oktatási intézménye-
ket nevezte, amelyekben a gyerekek a 
tudás mellett biztonságot és szeretetet 
is kapnak.

A díjátadó ünnepségen közreműkö-
dött a Kodály iskola kórusa, valamint R. 
Sártory Fruzsina, a Járdányi Pál Zeneis-
kola tanulója, aki Vivaldi C-dúr furulya-
versenyének III. tételét adta elő.

addetur baPtista gimnázium, szaKgimnázium és szaKisKola: Gazda 
László, Jakab Zoltán, Horváth Krisztofer, Váczi Júlia Hanga, Viski Rajmund.
áldás utCai általános isKola: Szalai Botond, Kovács Szabolcs, Molnár András, 
Szin Attila, Bencsik Dávid, Hidvégi Bernát, Reich Melinda, Bender Balázs, Böcskei Zsófia, 
Skenderovic Szonja, Mészáros Gergő, Haskó Emma, Dinh Hongmai Sára, Simonyi Zsóka 
Ágnes, Morvai Gergely, Vancsisin Márk, Kósik Vince, Kósik Zente, Öngüt Tamás, Földi Domi-
nik, Földi Teodor, Rahimkulov Margarita, Szatmáry Sára, Józsvai Anna, Vaszilievits-Sömjén 
Villő, Bárdos Ádám, Bárdos Anna, Borda Kiara, Borda Korinna, Don Dávid András, Giang 
Tran Nam, Kellner Anna Sára, Poduszló Szonja Kira, Szalai Szonja, Tas Kazimír, Varga Adél, 
Geréb Luca, Geréb Zsófia.
baár–madas reFormátus általános isKola és gimnázium: Földesi 
András, Lőrincz Marcell, Barabás Kincső, Budai Gabriella Kamilla, Csontos Domonkos, 
Goda Csenge, Kubina Zita, Manninger Sára, Szabó Csenge, Szesztay Dóra Júlia, Toók 
Lilla, Bak Johanna Róza, Balogi Márton, Barta Imola Izabella, Bartha Benedek, Bonifert 
Balázs, Bruckner Márkus, Buzinkay Zorka, Csuka Balázs, Durst Kata, Fialovszky Olga, 
Gonda Benedek, Hegyes Zsófia, Jakobovits Kinga Jázmin, Kendik Mihály, Koren Borbála 
Gréta, Kovács Fanni, Kruchina Lilla, Petrovszki Anna Zsófia, Matolcsi Zsófia, Moharos 
Enikő Kincső, Molnár Kinga, Monori Blanka Zsóka, Nagy Bianka, Osváth Emese, Osváth 
Klára, Péter Janka Borbála, Petri Gyula, Rajkai Bíborka Anna, Rajkai Boróka, Tóth Zelma, 
Lőrincz Luca Laura, Türk Anna.
babérliget általános isKola: Dénes Dávid, Scharek Angéla, Dénes Áron, Bar-
bócz Blanka, Paletta Csanád.
budenz JÓzseF általános isKola és gimnázium: Csorba Marcell, Czakó 
Botond, Darvas Gábor, Székely Barnabás, Pacskovszki Alíz, Tóvizi Emília, Varga Vázsony, 
Trunkó Boldizsár, Bíró Anna Babett, Rékassy Botond Bendegúz, Jankovits Anton, Tóth 
Lili, Vindisch Julianna, Deák Mátyás, Gill András Dénes, Ráthonyi Mátyás Gábor, Istenes 
Ida Kata, Scharek Lívia Boglárka, Páli Boglárka Flóra, Páli Zsombor Dániel, Tóth-Lenke 
Borbála, Zsanda Adél, Ledniczky Laura, Farkas-Dancsházi Bálint, Édes Emese, Szabó Vince 
Márton, Gál Zsófia Flóra, Broderick Tamás, Glöckl Míra, Major Panni, Ógel Linda, Somfai 
Kata, Kassai Zsófia, Potyondi Sebestyén, Apjok Balázs, Pogácsás Gergely Dávid.
CsiK FerenC általános isKola és gimnázium: Komoróczy Laura Petronella, 
Jánosi Lilla Zsuzsanna, Hornyák Anna Mária, Herczeg Zita Anna.
Fillér utCai általános isKola: Bálint Marcell, Szaktilla Zita, Gyüre Benedek, 
Lengyel Mimi, Gyüre Dávid, Gyenes Léna, Bíró Sára Dorka, Lukács Sára, Kropkó Jázmin, 
Kropkó Ábel, Sánta-Fehér Míra, Kropkó Márta.
Járdányi Pál zeneisKola: Jancsó Benedek, Kiss Hanga, Váczi Júlia Hanga, Pálffy Virág.
Kodály zoltán éneK-zenei általános isKola és gimnázium: Adolf 
Diána, Dobos Panna, Ivanyos Lídia, Réfi Veronika, Vörös Emese Hargita, Hagiwara Izumi, 
Glazzard Olivér, Kertész Mariann, Huray Hanna, Bessenyői Eszter, Kása-Gál Natasa, D. 
Nagy Aletta, Balogh Ilona, Villiers Adrien László, Csepregi Tihamér, László Zsófia, Tóth 
Johanna, Kovács Zétény.

Klebelsberg Kuno általános isKola és gimnázium: Bárány-Doór Barna, 
Schilling Dorottya Lilla.
máriaremete-HidegKúti ÖKumeniKus általános isKola: Paskucz-Szath-
máry Kinga, Radics Emese, Paskucz-Szathmáry Henrietta, Ürge Benedek, Radics Attila 
Zsombor, Palicz Emma, Győrfi-Tóth Emese, Kovács Zille.
mÓriCz zsigmond gimnázium: Jurkovics Imola Réka, Kucher Zsófia Krisztina, Vas 
Barnabás, Lukácsi Kata Panna, Schmal Laura Nóra, Wachtel Eszter Julianna, Miskolczy 
Eszter, Ember Anna, Kovács Veronika, Őri Kinga Virág, Takács Katalin, Dán Klaudia, Tóth 
Csenge Alina, Csák Örs, Pesthy Gergely Pál, Katona Emese.
máriaremete-HidegKúti ÖKumeniKus általános isKola: Lengyel Krisz-
tina, Surányi Blanka, Palicz Emese.
PityPang utCai általános isKola: Arányi Júlia, Bärnkopf Ádám, Bärnkopf Esz-
ter, Bärnkopf Janka Katalin, Bogdán Balázs, Chikán Alex, Chritodulidis Charilaos, Gátai 
Natasa, Hidvégi Ádám, Hollósy Donát, Katona Attila Zoltán, Kurucz Hanna, Kurucz Kamilla, 
Mikulecz András, Páhi Márton, Rafai Mandula, Szigeti Lívia.
remeteKertVárosi általános isKola: Bajók Ida Valéria, Balogh Bá-
lint, Békési Luca, Békési Sára Blanka, Benyovszki Diána, Benyovszki Petra, Berlász 
Júlia, Berlász Veronika, Csöppű Dalma, Deák Dániel, Diószeghi Levente, Diószegi 
Zsolt, Erős Ábel Lukács, Erős Luca Bori, Fekete Csanád, Fekete Lúcia, Fülöp Marcell, 
Gazsy Szilárd, Gölöncsér Emília, Gölöncsér Flóra, Gyarmati Bence, Gyarmati Márk, 
Gyarmati Milán, Havas Tamás, Jancovius Richard, Jároli Nóra, Kovács Martin Dániel, 
Kullai Kustyán Sebestyén, Liszkay Orsolya, Lőrincz Gyopár, Medica Krisztina Carlotta, 
Mikó Flóra, Novák Zafír Bella, Őrsi Ákos, Pozsony Balázs Bendegúz, Simon Tihamér, 
Simon-Szatmári Petra, Somkuti Laura, Steigerwald Zsombor, Stern Alexandra Ka-
talin, Szabadka Dávid, Szilágyi Bulcsú, Sziller Hanna Zsuzsanna, Tóth Brigitta Lilla, 
Urvölgyi Marcell, Venczel Máté, Wilhelem Maja Alexandra, Szabó Magda, Markót 
Liza Piroska, Joó Linda.
seK budaPest általános isKola és gimnázium: Sávay Zalán Sándor.
szabÓ lőrinC általános isKola: Víg Borbála Veronika, Szegner Anna Rebe-
ka, Simai Márton, Lukács Adél, Salamon Barbara Sára, Hrisztov Emma, Vogl Lolita Noa, 
Szabó Natalia Emese, Gömör Nóra, Fejti Gergő, Illés Rebeka Panna, Nguyen Hoang An.
szabÓ magda angol–magyar Két tannyelVű általános isKola: 
Merényi Márton, Újvári Botond, Noszkó-Horváth Dániel, Hegedűs Dorina, Erdős Bálint, 
Bortnyák Zsófia, Szirakov Alexandra, Tari Csaba, Bortnyák Bori, Vajda Tímea, Büki Regina, 
Ágh Cecília, Andor Iván, Vajda Zsófia, Baleja Zina, Koltai Hanna, Adámi Luca, Balogh Ben-
degúz, Molnár Flórián, Kostyál Míra, Vajda Zsófia, Tallósy Áron, Svéd Anna, Matyi Bence 
Dezső, Szabó-Gecse Levente, Nagy Szonja Sára.
tÖrÖKVész utCai általános isKola: Benedek Roland, Gál Máté. 
úJlaKi általános isKola: Mihályi Andor István, Bodnár Blanka, Fekete Sebestyén, 
Csitkovics Dóra, Fazekas Dániel Károly, Kiss Máté, Szilárd Zsigmond.
ii. Kerületi laKos: Salamon Dalma Anna.
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Művésztanárok kiállítása az M Galériában

Önkormányzati ajándék gyereknapra

A II. kerületi iskolák művésztanárainak mun-
káiból nyílt kiállítás a Marczibányi Téri Műve-
lődési Központ M Galériájában június 2-án. 
Láng Zsolt polgármester nevében Biró Zsolt, a 
II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Köz-
művelődési, Sport- és Informatikai Bizott-
ságának elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Mint mondta, szerencsések azok a diákok, 
akiknek pedagógusai művészként alkotnak és 
képeiken felvillantják a világ értékeit, szép-
ségeit. Ezután Picasso szavait idézte, aki azt 

mondta, „minden gyermek művész. A gond csak 
az, hogyan maradjon művész felnőtt korában 
is”. – Azt gondolom, éppen így, ahogy a diá-
kok mintát kapnak tanáraiktól, akiktől látás-
módot és jó ízlést tanulnak. Az önkormányzat 
büszke rajztanáraira és arra, hogy évről évre 
kiállítás nyílik alkotásaikból – fogalmazott. 
A  tárlaton Kovács Krisztina, Kovács-Gombos 
Dávid, Megyeri Éva, Ráczné Enzsöl Katalin, 
Steffler Ildikó és Szávin László állított ki.

NzsA

Gyermeknap alkalmából a KreatívJáték.hu 
átadta a felhívására összegyűlt játéko-
kat és könyveket a II. kerületi Bolyai 
Gyermekotthoni Központ lakóinak az 
általuk rendezett Bogyó Fesztiválon má-
jus 26-án. A gyerekek hatalmas örömmel 
fogadták a nem várt meglepetést, így a 
kezdeményezéssel idén is sikerült mosolyt 
csalni az arcukra. Az egyesület minden 
adományozónak köszönetet mond a 
felajánlásokért.

Adomány 
a gyermekotthonnak

A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 
tájékoztatja a kerületi lakókat, hogy 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
három új pályázatot hirdet az Erzsé-
bet-program keretében 2017/2018-ban 
felhasználható üdülésre. A pályázatok 
ezúttal nagyszülőknek és unokáiknak, 
gyermeküket egyedül nevelő szülőknek 
és gyermekeiknek, illetve kétgyermekes 
családoknak szólnak. 

Idén először jelentkezhetnek nagy-
szülők unokáikkal, egyedülálló szülők 
gyermekeikkel és a kétgyermekes csalá-
dok  kedvezményes üdülésre. A pályáza-
tokban a szülők, nagyszülők a 18. élet-
évüket be nem töltött gyermekeikkel, 
unokáikkal utazhatnak egy 4 vagy 5 na-
pos pihenésre az Erzsébet-programban 
részt vevő szálláshelyek valamelyikére.

A családok támogatása és az össze-
tartozás erősítése jegyében kiírt pá-
lyázatokra 2017. JúNIUS 30-ig lehet 
jelentkezni.

Regisztrálni most is kizárólag elek-
tronikusan lehet, a www.erzsebetp-
rogram.hu oldalon, ahol pályázói profil 
létrehozását követően lehet pályázatot 
benyújtani. 

üDüléSI PályázAT

Gyermeknap alkalmából, az elmúlt évekhez hasonlóan, az önkormányzat idén is megaján-
dékozta a II. kerületi nehéz sorsú gyermekeket egy színes, szórakoztató, ismeretterjesztő 
programmal. A  Cseppkő Gyermekotthonon, valamint a Család- és Gyermekvédelmi Köz-
ponton keresztül idén nyolcvanan látogathattak el a Magyar Természettudományi Múzeumba. 
Az Erődtér Időtöltő Hely kis közössége (képünkön) június 10-én nézte meg a kiállítást, ahol 
az izgalmas séta során megfigyelhették a korallzátonyok csodálatos élővilágát vagy éppen el-
kalandozhattak a dinoszauruszok korába.

A fennmaradó belépőket a II. Kerületi Család- és  Gyermekjóléti Központ családsegítői ki-
osztották az általuk segített családoknak.
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A kiállító művészek, Radovics Krisztina, Mun-
kácsy-díjas restaurátorművész és Riczkó And-
rea iparművész több szállal kötődnek város-
részünkhöz. Az ikerpár gyermekkora óta a 
II. kerület lakója. A kavicsokat művészi szin-
ten felhasználó és átlényegítő nővérek stíl-
szerűen a Kavics utcában élnek. A tíz perccel 
fiatalabb Andrea művészi tevékenysége mel-
lett elkötelezett lokálpatriótaként több mint 
tíz éve szűkebb lakókörnyezetének egyéni 
önkormányzati képviselőjeként is dolgozik. 
Eredeti foglalkozását tekintve Krisztina res-
taurátor, Andrea formatervező; a festés, az al-
kotás, a művészi önkifejezés azonban mind-
kettejük életének elengedhetetlen része.

A mostani tárlatra a szenvedélyes kavics-
gyűjtő Krisztina kisplasztikákat, illetve szí-
nes képbe foglalt domborműveket hozott el, 
melyeknek központi eleme természetesen 
a kavics. Ez legtöbbször emberi arcként néz 
vissza a mű szemlélőjére, de láthatunk mások 
mellett egy napsütötte tengerpartot is, ahol 
– hogy a szél el ne fújja – a színes plédeket 
valódi kavicsok őrzik. Andrea vidám színek-
kel megfestett, mozgalmas, meseszerű képei 
szintén a tengerhez repítik a nézőt. Ked-
ves lényekkel teli saját univerzumot teremt, 
amelyet körülölel a tenger kékje. A  kiállítás 
legszembetűnőbb darabja egy óriási szem-
üveg, ami mögül két szem – két nagyra nőtt 
kék kavics – tekint a világba, pupilláján derűs 
összevisszasággal.

Szín-játékok, kavicsok címmel nyílt június 
elsején kiállítás a Vízivárosi Galériában. 
A színeiben, hangulatában és sokszor té-
májában is a nyaralást idéző gyűjtemény 
bemutatása nemcsak a legjobban várt 
évszak, hanem a II. Kerület Napja rendez-
vénysorozat nyitánya is volt.
 

Riczkó Andrea képviselőként az Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság, valamint 
a Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési 
Bizottság tagja. Önkormányzati kollégái nagy-
ra becsülik lelkes és fáradhatatlan munkavég-
zéséért, amit az is bizonyít, hogy számos ön-
kormányzati dolgozó és képviselő jelent meg a 
megnyitón, de Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési 
képviselője is megtisztelte jelenlétével a kerü-
leti kulturális eseményt.

A közönséget Dankó Virág alpolgármester 
köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy a test-
vérpár a Vízivárosi Galériában állít ki, és azt is 
elárulta, hogy az egyik kiállított mű az ő tulaj-
donában van. Szakmai megnyitó gyanánt szin-
tén személyes hangvételű bevezetőt Somlai Tibor 
formatervező-belsőépítész mondott, aki még a 
közös főiskolás évek alatt ismerte meg „a jó-
pofa Radovics-lányokat”. A belsőépítész hang-
súlyozta, hogy az alkotókra jellemező egyedi 

látásmód, derű és fantázia a munkákon is tük-
röződik, és úgy foglalta össze a testvérek művé-
szetét, hogy ezekkel a képekkel jó együtt élni.

A megnyitó valóban varázslatos, nyárköszön-
tő hangulatát az ifjú tehetség, Sándor Dániel Pé-
ter gitárjátéka tette teljessé.

A tárlat június 22-ig, keddtől péntekig 
13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig tekinthe-
tő meg a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 
55. www.vizivarosigaleria.hu).  Pzs

Vakáció a Vízivárosban

Olescher Tamás, Dankó Virág, Radovics Krisztina, Sándor Dániel, Riczkó Andrea és Somlai Tibor
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– Szemüveges, fogszabályzós 
kislány voltam, akinek az anyu-
kája mindig jó rövidre lenyírta 
a haját, hogy erősödjön – me-
séli Tímea egy budai cukrászdá-
ban. – Álmomban se gondoltam 
arra, hogy modell legyek, nem-
hogy szépségkirálynő. Egyszer 
azután, anyukámmal vásárol-
ni voltam, amikor észrevettem, 
hogy egy férfi nagyon néz engem. 
Szóltam anyunak, mert nagyon 
zavart. A férfi akkor odajött, be-
mutatkozott, és elmondta, hogy 
egy modellügynökség vezető-
je, és szívesen dolgozna velem. 
Tizenkét éves voltam akkor, és 
addig csak a sport és az iskola 
körül forgott az életem. Elhívtak 
egy tesztfotózásra, ami annak el-
lenére nagyon jól sikerült, hogy 
pont előtte törtem el a kezem – 
így az első profi képeken gipsz-
ben vagyok. Hát, így indult a mo-
dellkarrierem.

Milyen a modellek élete?
Nem olyan rózsaszín, mint 

amilyennek kívülről látszik. 
A  fotózásokon nagyon el lehet 
fáradni, órákon át kell tökéle-
tesnek lenni, mosolyogni. Jár-
tam külföldön is, voltak jobb és 
rosszabb utak, de összességé-
ben mégis érdekes és élvezetes 
foglalkozás. Szerencsére, emel-
lett nem kellett lemondanom a 
sportról, ami mindig is fontos 

volt számomra, és ma is az éle-
tem része. Gyerekkoromban 
három évig dzsesszbalettra jár-
tam, utána kezdtem a fit kidet, és 
showtáncban is versenyeztem. 

Egy szépségkirálynő szerint 
mi a szép?

Mindenkinek más. Én a ter-
mészetesség híve vagyok. A hét-
köznapi életben nem használok 
sminket, és nincs se műszempil-
lám, se póthajam. A  szép voná-
sok mellett szerintem az is fon-
tos, hogy ápoljuk és formában 
tartsuk a testünket. Nem koc-
kás hasra gondolok, de a szálkás 
izomzat nagyon szép. Én szeren-
csés alkat vagyok: ha fel is szalad 
néhány kiló, gyorsan le is tud 
szaladni. Ez az állandó sportolás 
mellett a gluténmentes diétának 
is köszönhető, amit azért kell 
követnem, mert gluténérzékeny 
vagyok. 

A külső szépség mellett a belső 
értékek is fontosak. Mi hárman 
vagyunk nővérek, és kiskorunk 
óta mindig mindenben segít-
jük egymást. Szívesen eljárok 
idősotthonokba is, mert szere-
tem az idősek társaságát, sokat 
lehet tanulni tőlük, és nekik is 
szívesen segítek, amiben tudok. 
Mivel sokat sportolok, a sport-
ban próbáltam jótékonysági te-
vékenységet folytatni, így lettem 
az UNICEF futó nagykövete, ami 

azt jelenti, hogy pénz gyűjtünk 
rászoruló – éhező, vagy az ivó-
víz hiányától szenvedő – gyere-
keknek. Most, legutóbb a Szent 
Márton Gyermekmentő Alapít-
ványnak futottam, hogy minél 
többen ajánlják fel nekik adójuk 
egy százalékát. A közösségi olda-
lakon sok követőm van, és ott is 
igyekszem népszerűsíteni azo-
kat a programokat vagy ügyeket, 
amelyek mellé teljes szívvel oda 
tudok állni. Ilyen volt most pél-
dául az Ezer Lámpás Éjszakája, 
ami az eltűnt vagy csellengő fia-

talokra hívja fel a figyelmet.
Egy évvel ezelőtt került a fe-

jére a korona, lassan lejár a 
„királynői” év. Milyen volt?

Nagyon élveztem, sok min-
denben megváltozott az életem, 
sok mindent láttam és tapasztal-
tam, de az maradtam, aki voltam. 
Amióta láttam a Beépített szépség 
című filmet Sandra Bullockkal, 
az volt az álmom, hogy egyszer 
szépségkirálynő legyek. De nem-
csak álmodoztam erről, tettem is 
érte. A  nagy országos vagy világ-
versenyeknek vannak alverse-

melyik kislány ne álmodozna arról, hogy 
egyszer királykisasszony lesz szép ruhá-
ban, csillogó koronával a fején. Persze, 
a legtöbben idővel szembenézünk a rea-
litásokkal, és lemondunk nagyravágyó 
álmainkról, de olyan is van, akire rámo-
solyog a szerencse, és mint a mesében, 
szépsége és kedvessége elnyeri méltó ju-
talmát. ilyen kivételes lány a kerületünk-
ben élő gelencsér tímea, akit 2016-ban 
magyarország szépének választottak.

Királynő a kerületből
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nyeik, amiken szintén meg kell 
felelni. A szép arc és a jó alak csak 
a belépő. A zsűri arra is kíváncsi, 
hogy milyen ember vagy, milyen 
motivációid vannak, miben vagy 
tehetséges. Nagyon örülök, hogy 
megláttak valamit bennem, és el-
nyerhettem a koronát és az autót, 
amit nagyon szeretek! A király-
nőség ugyanakkor felelősséggel 
is jár. Én képviseltem a hazámat, 
és sok olyan lánnyal találkoztam, 
akik semmit se tudtak Magyar-
országról, én voltam az első ma-
gyar, akit megismertek. Ha jó be-
nyomást teszek, azt gondolhatják, 
ilyen helyesek a magyarok.

Milyen érzésekkel adja át a 
koronát?

Keserédesen. Kicsit fáj a szí-
vem, hogy vége, ugyanakkor örü-
lök, hogy megélhettem. Ez egy 
szuper út, és sok lánynak kívá-
nom, hogy végigmehessen rajta. 
Vannak persze nehezebb pillana-
tok, a média sem bánik feltétlenül 
kesztyűs kézzel a közszereplőkkel; 
többször éreztem úgy, hogy egy év 
pont elég. 

Milyen tervei vannak?
A jótékonysági tevékenysége-

met mindenképpen folytatom. 
Emellett három dolog érdekel 
igazán: a marketing, amit tanul-
tam, a sport – tíz évet töltöttem a 
versenysportban – és a színészet 
vagy szereplés. Az elmúlt évben 
mind a három területen kipróbál-
hattam magam, de hogy melyiket 
választom majd életpályámnak, 

az még számomra is kérdés. Ami 
biztos, hogy az angol mellett sze-
retnék spanyolul is megtanulni.

Mióta él a ii. kerületben?
Itt születtem. Hűvösvölgyben 

nőttem fel a két nővéremmel. 
Amikor a szüleink elváltak, anyá-
val elköltöztünk a XII. kerületbe, 
de nagyon nem szerettük, vissza 
akartunk jönni ide, mert itt van 
az otthonunk. Szerencsére vissza 
tudtunk költözni, és azóta is vál-
tozatlanul imádjuk a II. kerületet, 
különösen a mi környékünket, 
ami gyönyörű zöld, csend van és 
nyugalom, de mégis a főváros, 
és néhány perc alatt már bent is 
lehet az ember a központjában. 
Kedvenc családi helyünk a Nán-
csi néni és a most nemrég nyílt 
Villa Rosa, ami szintén egy na-
gyon jó hangulatú kiülős étterem. 
Van egy kutyánk, vele nagyokat 
szoktunk sétálni a környéken, 
vagy futunk a Nagyréten. Két évet 
jártam a Móricz Zsigmond Gim-
náziumba, akkor ismertem és 
szerettem meg a Rózsadombot, 
és ha vásárlásról van szó, akkor 
se hagyom el a kerületet. Szóval, 
minden megvan, és én nagyon 
szeretek itt élni. Sok helyen jár-
tam már a világban, de mindig 
örömmel jövök haza.

Péter zsuzsANNA

A 23 éves gelenCsér tÍmea sikeres sportoló, többszörös 

showtánc-bajnok. Több szépségversenyen is részt vett. 

2016-ban megnyerte a Magyarország szépe – Miss World 

Hungary szépségversenyt, és ő képviselte hazánkat a Miss 

World világversenyen Washingtonban, ahol a legszebb 

húsz lány között végzett. 2016 szépe júniusban adja át a 

koronát utódjának.

Királynő a kerületből

Miss World világversenyen Washingtonban Nővéreivel, Orsival és Hajnival... ... és édesanyjával



18. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Csizmás 
kandúr
Kereplő Színház

Helka, 
a Balaton 
tündére
a Kabóca Bábszínhház 
vízi bábszínháza

20.00

Gyermek-
BúCsú június 25.

vasárnap 16.00

itt van 
a nyár
Kiskalász zenekar

Német Nap július első vasárnapján Hidegkúton

 KIÁLLÍTÁSOK 
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján JúNIUSBAN Juhászné Miklós Judit Régi idők című kiállítása tekinthető meg 
(1024 Keleti Károly utca 5.).

 SZÍNHÁZ 
JURÁNYI HÁZ: JúLIUS 29., 18.00 és 20.30, valamint JúLIUS 30., 18.00: AlkalMáté Trupp: Vajda Milán (1027 
Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: JúNIUS 20., 21., 22., 20.30: Equus (1023 Árpád fejedelem útja 3–4.).
KEREK-HEGYI KŐFEJTŐ: JúNIUS 24., 18.00: Gyönyörű zöld kezdet – szabadtéri színházi játék. Szereplők: 
Boros Anna, Cserna Antal, Dékány Barnabás, Felhőfi Kiss László, Keresztény Tamás, Soltész Bözse, Szalai 
Kriszta. Kedvezőtlen idő esetén az előadást a Klebelsberg Kultúrkúriában tartják meg.

 NYUGDÍJASOKNAK 
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: JúNIUS 20.: Évzáró klubnap. A klub júliusban és augusztusban nyári 
szünetet tart. Részletes információ: (06 1) 326-7830, tothbuda@chello.hu.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB nyári szünetet tart. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com 
(1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete: JúNIUS 21.: évadzáró szalonnasütés 
a Budakeszi Vadaspark előtt. Találkozó 9.30-kor a Széll Kálmán téren (mindenki hozzon sütnivalót). Szep-
temberi előzetes: autóbuszos kirándulás – Majkpuszta, Vértesszőlős, Tata – önkormányzati támogatással 
(Keleti Károly u. 13/b).

 KLUBOK 
INDIAI FILMKLUB: JúLIUS 21., 18.00: Siddique: Bodyguard (Amrita Sher-Gil Kulturális Központ, 1025 Búza-
virág u. 14.)
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JúLIUS 31-ig Balázsné Csordás Zsuzsanna Tündérkonyha és Lix 
Franceska Gömbvarázs című kiállítása tekinthető meg a klubban. Jógaórák minden szerdán 8-tól 9.30-ig. 
Számítástechnikai előadások minden páros héten hétfőn 18-tól 20-ig. Augusztus 28-tól szeptember 4-ig 
Zamárdiban kedvezményes nyaralási lehetőséget ajánlunk. JúNIUS 20.: A pannonhalmi bencés főapátság 
megtekintése, utazás autóbusszal JúNIUS 22.: Az Ermitázs kincsei – vetítés az Orosz Kulturális Intézet anya-
gából. JúNIUS 27.: Állatorvos-történeti kiállítás. JúNIUS 29.: Klubdélután, a nyári program ismertetése. 
JúLIUS 11., AUGUSZTUS 1.és 15. Hagyományos évadzáró vitorlázás a Balatonon. JúLIUS 18-20. A Körösök vi-
dékén, utazás autóbusszal. 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 25.: Gerecse. Találkozó 8.00 óra, Déli pu., pénztárak. JúNIUS 28.: 
Pilis. Találkozó 7.45, Nyugati pu., pénztárak. JúLIUS 2.: Cserhát. Találkozó 7.00 óra, a Volán Stadionok állo-
másán. Buszos utakra jelentkezés, befizetés minden pénteken 16–18 óra között az Arany János utcai Burger 
Kingben. JúNIUS 24.: Tolna megye. Költsége: 5000 Ft. JúLIUS 8.: Cserehát. További információ: 316-3053, (06 
20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: JúNIUS 26.: Budai-hegység. Találkozó 9.00 órakor a Batthyány téren. Túra-
vezető Hegedűs Magdolna: (06 70) 346-2271.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JúNIUS 22., 18.30: Az elveszett tudás nyomában – Művészi 
zsenialitás, mágikus megszállottság és a történelem elszabadult alakjai. Történelmi előadás-sorozat. Leo-
nardo titkai – egy reneszánsz zseni nyomában. Előadó Antalffy Péter történész (1022 Marczibányi tér 5/a).

JúLIUS 2-án, vasárnap 15 órai kezdettel lesz kórustalálkozóval egybe-
kötött kulturális műsor a Klebelsberg Kultúrkúria színháztermében a 
II. Kerületi Német Önkormányzat szervezésében. 

A nemzetiségi nap vendégei: az óbudai Braunhaxler Dalkör, a TTT 
népzenei műhely tanulói Taksonyból, a budaörsi Lyra Dalkör, a sziget-
szentmiklósi Sonnenschein kórus, a pesthidegkúti Német Dalkör, a Sill 
Gábor és Zsófia harmonikaduó, a Werischwarer Heimatwerk pilisvörös-
vári tánccsoport, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, 
valamint a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola diákjai.

18.30-tól indul a hagyományos batyusbál zenével, műsorral, italokkal 
a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány és a Kultúrkúria közös 
szervezésében. A zenét a solymári Nosztalgia Party zenekar szolgáltatja.
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június 21-én 19.00 órától felemelő zenei 
élményre invitálják a látogatókat a Remete-
kertvárosi Szentlélek-templomba. A hangver-
senyen közreműködik Faludi Judit Liszt-díjas 
csellóművész, Szenthelyi Krisztián tenor, Ter-
mes Rita zongoraművész, a Viva La Voce leány-
kar és a Magyar Virtuózok Kamarazenekar. 
A műsorban más darabok mellett elhangzanak 
Kodály, Bizet, Boccherini, Mozart, Vivaldi és 
Verdi művei. Jegyek a www.concertbudapest.
com oldalon vásárolhatók, további informá-
ciót a (06 20) 399-6633-as vagy (06 70) 318-
7536-os számon kaphatnak (1028 Máriareme-
tei út 34.).

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

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
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marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu 

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

marczi.hu

06.24. szombat 20.00

AZ ÓKOR ÖTVEN 
ÁRNYALATA
PAJZÁN ISTENEK, SZEXMÁGIA, ORGIAVÁDAK 
Előadó: Antalffy Péter történész
Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk

„Bogáthy azok közé tartozott, 
akik valóra tudták váltani 
gyermekkori álmaikat” – írja 
előszavában a szerző. Szü-
lőhelyén, Orosházán lépett 
először színpadra, 1946-ban 
pedig, alig húszévesen a Med-
gyaszay Színházban Dayka 
Margit, Ajtay Andor, Latabár 
Kálmán, Mezei Mária, Bilicsi 
Tivadar és a többi sztárszínész 
partnereként játszott.

Az államosítást követő kul-
túrpolitika sokakkal együtt a 
Faluszínházhoz „kergette”, 
de Antal Gábor, korának ret-
tegett kritikusa elismerte tehetségét. Bogáthy 
Mihály 1956 novemberében csatlakozott a kilá-
tástalan jövőjű, emigráns színészekhez. Ame-
rikában neki sikerült, ami Jávor Pálnak nem: 
három év múlva a Broadway előkelő színházai-
ban játszott angol nyelven, filmszerepet kapott 
a United Artistsnál.

Amikor Szörényi Évával elkezdett Kanadá-
ban turnézni, azt írták róla, hogy „Bogáthy Mi-
hály izzó, lobogó lelkesedése színben, játékban, 
megjelenésben egyaránt kiváló. Ritka szép férfi 
példány; szimpatikus, szerény, aki most kezd 
üstökössé válni a színészet égboltján”. 

De tudását máshol is kamatoztatta: saját film-
vállalatot alapított, az addig ismeretlen Robert 
De Niro neki köszönheti első főszerepét, ren-
dezett, koncerteket szervezett. Rávette Karády 
Katalint, lépjen újra közönség elé New Yorkban.

Bogáthy a manhattani művészvilág „kikerül-
hetetlen” figurája lett. A  hatszobás lakásában 
tartott partikon mindenki megfordult legalább 
egyszer, aki számított. Rajongtak érte a nők, 
mégsem nősült meg soha. A  legjobban édes-
anyját szerette.

Bár gyorsan romló látása egy időre vissza-
vonulásra kényszerítette, nyugdíjaskoráig (fő-
állásban könyvelőként dolgozott) nagyoperettek 

Bogáthy Mihály kalandos élete
Bogáthy Mihály – befejezetlen életrajz címmel jelent meg Verrasztó Gábor legújabb könyve, 
amelyben az egykor sikeres és népszerű, mára azonban méltatlanul elfeledett színészt is-
merheti meg az olvasó.
 

főszerepét játszotta. Csendben 
hagyta ott a színpadot. Lett vol-
na ideje memoárt írni, de nem 
tartotta fontosnak. Csak halála 
előtt nem sokkal határozott úgy, 
elkezdi összegyűjteni emlékeit.

Verrasztó Gábor ezeket az 
emlékeket fűzi egybe, és egészí-
ti ki egyéb dokumentumokkal, 
amiből egy valóságos kalandre-
gény kerekedik ki – ahogy Sira-
tó Ildikó színháztörténész írja a 
könyv fülszövegében: „A valaha 
jóképű és tehetséges fiatalem-
ber magától értetődőként ír a 
történelem és a színháztörté-
net, a kultúraváltás, a sztárközeg 

meghatározta életéről, az olvasó pedig hol azo-
nosul a hozzá hasonló hőssel, hol pedig bámulja 
a sztárt, aki természetes hangon szól magyar és 
amerikai színi és filmvilágbéli élményeiről. Ma 
már alig valaki emlékezhet Bogáthy 1956 előtti 
hazai alakításaira, s kevés élő tanúja van tenge-
rentúli sikereinek is. De szinte az olvasók jó is-
merőseként térhet vissza immár szülővárosába, 
Orosházára s hazájába a mindvégig magyar szí-
nész, aki rábízta életének emlékeit az érzékeny 
dokumentarista helytörténetíró Verrasztó Gá-
borra, földijére. Bogáthy Mihály emlékezéseit ő 
szerkesztette egybe családtörténeti kutatásainak 
eredményeivel, s egészítette ki szerepkataló-
gussal, sajtóbibliográfiával, hogy a színész utó-
kora megismerhesse az embert, s hogy emigráns 
szórványkultúránk múlt századi mozaikdarabkái 
tükrében magunkat is jobban megérthessük”.

Június 29., 17.30: Verrasztó Gábor Bo-
gáthy Mihály – Befejezetlen életrajz című 

könyvének könyvbemutatója az Országos 
Széchényi Könyvtár Kis tanácstermében (1014 Szent 
György tér 4–5–6., V. szint) lesz. A kötetet Sirató 
Ildikó színháztörténész mutatja be.

Koncert a Szentlélek-templomban A HónAP foTóJA
Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

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 hó-
napban 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.
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A zöld kapunál egy szürke kutya, Morci fogadott minket. Az Ördögárok 
utcai műhely kuncsaftjai nem mehetnek el anélkül, hogy meg ne si-
mogassák őt. Gazdája is hamar előkerült egy kocsi alól, tetőtől talpig 
olajosan, így kézfogás helyett csuklófogással üdvözöltük egymást.

Igyekszem a munkámat felelősségtelje-
sen végezni, emiatt lassan dolgozom, de 
a tulajdonosok biztosak lehetnek abban, 
hogy a kocsijuk megfelelő állapotban 
hagyja el a műhelyemet. Úgy szerelem 
mindegyiket, mintha a magamét javí-
tanám. Ha csak egy olajcserére jönnek, 
akkor is alaposan átnézem a járművet, és 
jelzem, ha hibát találok. Szerencsés va-
gyok, mert az ügyfeleim hallgatnak rám, 
és komolyan veszik a javaslataimat. Főleg 
hidegkútiak járnak ide, de nagymarosi 
és osztrák autót is javítok a héten. Ez egy 
márkafüggetlen autószerviz, a karban-
tartáson van a hangsúly: fék-, futómű-, 
kuplungjavítás, vezérműszíj-, olaj-, 
gumi- és kipufogócsere. 

1989-ben végeztem, majd Magyaror-
szág egyik legjobb szervizében dolgoz-
tam. Mindent tudtam az akkori autókról, 
Trabantot, Škodát, kis Polskit, Ladát sze-
reltem. Ma már a német márkák a ked-
venceim – nekem egy idősebb Mercede-
sem van –, de a japán autókat is szívesen 
javítom. Ezt a műhelyt édesapám alapí-
totta 1969-ben, én 1971-ben születtem. 
Egy alkalommal egy anyacsavart találtak a 
pelenkámban, mert korábban megettem. 
Mondhatom, hogy autók között nőttem 
föl. Bár lehettem volna más is – a testvé-
rem karosszérialakatos –, de ebben volt a 
legtöbb sikerélményem. Mindig örömet 
okoz, ha sikerül megszerelnem egy autót. 

A  mestervizsgám után vettem át édes-
apám vállalkozását, azóta vezetem. 

Sajnos, a szakmunkásképzésben nem 
történt rendszerváltás, kevés a jó szak-
ember, nehezen találok segítséget. A fia-
talok közül sokan nem szeretik ösz-
szekoszolni a kezüket. Pedig a kőműves 
malteros lesz, az autószerelő olajos, ez 
ezzel jár. 

Munkaidőn kívül szívesen nézem a 
Forma 1-et és más autóversenyeket. 
A párommal, akivel két éve házasodtunk 
össze, szeretünk kirándulni, utazni. Volt, 
hogy körbebicikliztük a Balatont. Mind-
ketten szeretünk dolgozni, de elhatároz-
tuk, hogy tudatosan figyelünk a kikap-
csolódásra. Ma már nem szerelek éjfélig, 
vagy akár reggelig, régen rendszeresen 
túlvállaltam magam. Rájöttem, nem csak 
azért születik az ember, hogy dolgozzon.

Gyerekkorom óta hidegkúton élek, a 
Sareptában kereszteltek és mai napig ide 
járok templomba. Sok egyházi autót javí-
tok, és nyugdíjas lelkészekét is. Szeretem 
az itteni őslakosokat, jó volt itt felnőni, 
olyan közvetlenek voltak az itt élők, mint 
egy faluban. Ha Széphalom környéké-
re megyünk vásárolni, a mai napig azt 
mondjuk: „Felmegyünk a faluba!”. Ma 
már változott a lakóközösség – sokan 
csak aludni járnak ide –, de én ma is jól 
ismerem a környékünkön élőket, és sze-
retek velük elbeszélgetni. 

Budai polgárok a kerületből…

Radics Attila
autószerelő
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Rajzfilmes gyerektáborok 

Cincértábor a kőfejtőben
JúNIUS 26–30-ig és JúLIUS 3–7-ig: a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében természet-
közeli élmények, barlanglátogatások, valamint egy 
csúszós-mászós overallos barlangtúra, a bátrabbak-
nak sziklamászás. Találkozó: Pál-völgyi kőfejtő (1025 
Szépvölgyi út 162.), részvételi díj: 30 000 Ft, napi 
háromszori étkezéssel. Kapcsolattartó: Becsei Katalin, 
becseik@dinpi.hu (06 30) 511-1802.

Szeretnéd tudni, hogy hol és hogyan született Dr. 
Bubó, A kockásfülű nyúl vagy épp a Mézga család? 
És ahhoz mit szólnál, ha te magad is készíthetnél 
rajzfilmet? Tarts velünk egyhetes nyári napközis 
táborainkba a Pannónia Emlékstúdióban, és meg-
mutatjuk neked a hagyományos rajzfilmkészítés 
minden csínját-bínját, és elkészítheted az első saját 
animációdat is. Közben nagyokat játszunk, sőt, 
stúdióinkban azt is megmutatjuk, hogy milyen a 
mai modern filmgyártás. Időpontok és témák hét-
köznaponként 9–17-ig, 7–14 éveseknek:

Június 19–23-ig és július 24–28-ig: Lúdas Matyi. 
Június 26–30-ig és július 31-től augusztus 4-ig: 
János vitéz. Július 3–7-ig és augusztus 7–11-ig: 
Macskafogó. Július 10–14-ig és augusztus 14–18-ig: 
Az idő urai. Július 17–21-ig és augusztus 21–25-ig: 
A hercegnő és a kobold.

A tábor díja: 45 000 Ft, ami az ebédet, a tízórait 
és az uzsonnát is tartalmazza. Részletesebb tájé-
koztatás: pannoniastudio@pannoniastudio.com.

Koncert Csángóföldért
JúNIUS 23-ÁN 20 órai kezdettel Pálfi Panna operaénekes 
ad jótékonysági koncertet a Magyarság Házában, amelynek 
bevételét a pusztinai Magyar Ház Egyesület (Csángóföld) 
javára ajánl fel a rendező Magyar Csodaszarvas Egye-
sület. Az est fővédnöke Patrubány Miklós, a Magyarok 
Világszövetségének elnöke. Közreműködők: Czigány Zsófi 
narrátor, Keta Tsutskiridze operaénekes, Kovács Kriszti-
án népdalénekes, Petrás Mária népdalénekes, a Servet 
csángó zenekar, valamint Wanda Mazalin zongorakísérő.

A hangverseny szünetében árverésen lehet licitál-
ni a felajánlott értékes műtárgyakra. A hangverseny 
megtekintése ingyenes, támogatói jegyek elővételben 
2000 Ft-ért megrendelhetők az info@csodaszarvas.hu 
e-mail-címen. Bővebb információ: www.macsoda.hu 
(1052 Semmelweis u. 3).

temPlomKerti estéK – művészek a temp-
lomért. A Máriaremetei Bazilika javára ren-
dezett jótékonysági estek keretében JúNIUS 
25-én vasárnap 19 órakor Rusz Milán: Pólika 
– cigány sorsdráma, zenés zarándokszínház. 
JúLIUS 8-án szombaton 19 órakor Bizánctól 
Budáig – a Szent Efrém Férfikar koncertje 
(1029 Templomkert 1.).



2017/11 – június 17. HELYTÖRTÉNET 21. OLDAL

Egy Torockó utcai villa sorsa

Megújult a parkoló a Bánffy György emlékparknál

A korábbi, murvás parkoló helyett immár térkővel burkolt várakozóhelyek fogadják az autóval érkezőket Pesthidegkúton a Bánffy György emlékparknál a 
Rezeda utcában. A II. Kerületi Önkormányzat nemcsak a csapadéknak jobban ellenálló felületet alakított ki, hanem megoldotta a parkoló vízelvezetését is. 
A parkban emellett dolgoztak a kertészek is, és szép növényszigetekkel lepték meg az arra járókat

A helyreállított, gyümölcsfákkal beültetett 
telket elsőként Kinsky Ármin irodatiszt és 
neje, Schram Regina vette meg 1922-ben 461 
ezer koronáért, majd 1925. október 23-án 
eladták a felvidéki Korvinyi házaspárnak 91 
millió 500 ezer inflációs koronáért. Korvinyi 
Vilmos Garamberzencén született 1883-ban, 
négy évvel fiatalabb felesége, Fenyves Irén 
pedig Eperjesen. Aradon házasodtak össze 
1913-ban, de gyermekük nem született.

Torockó utcai villájuk részben bankköl-
csönből épült fel 1933 tavaszára. A  klasz-
szicizáló homlokzat mögé Vajda Andor és 
Vajda Pál építészmérnök a magasföldszin-
ten egy minden igényt kielégítő, négy szoba 
hallos, télikertes, fürdőszobás lakást terve-
zett a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel 
(konyha, kamra, cselédszoba, folyosók) és 
nagy, kertre néző terasszal. Az alagsorban 
kényelmesen elfért egy hasonlóan felszerelt 
háromszobás lakás, a mosókonyha, a szárító, 
a kazánház, a fáspince és Hofmeister Ferenc 
házmester lakása is.

Korvinyi és felesége azonban zsidó szár-
mazású volt, és 1944 nyarán deportálták 
őket. Sós Endrének, a Népszava szerkesztő-
jének tanúvallomása 1948-ból:

„Korvinyi Vilmos BESzKÁRt műszaki főtaná-
csost és Korvinyi Vilmosnét legalább húsz éven 

„Budapest főváros közönsége” az I. világhá-
ború alatt kezdte kisajátítani, illetve felvásá-
rolni a „Kőszénbánya- és Téglagyári Társulat 
Pesten” elnevezésű részvénytársaság pasaréti 
telkeit azzal a kikötéssel, hogy az ott folyó 
agyagásási üzem beszüntetése, a felépítmé-
nyek eltávolítása a téglagyárat terheli. 1916-
ban került a főváros kezelésébe a Torockó 
utca 11. számú ingatlan is, melynek tulajdo-
nosai és lakói a 20. század történelmének 
egyik legsötétebb korszakába csöppentek.
 

keresztül ismertem. Mielőtt Pasarétre költöztek, 
egy házban laktunk a Margit körút 50. szám 
alatt. […]

Amikor 1944 júniusában a Rökk Szilárd utcába, 
a Rabbiképző Intézetben elhelyezett kisegítő to-
loncházba kerültem, Korvinyi Vilmost és feleségét 
ott találtam. Velük együtt szállítottak 1944. június 
20. körül Kecskemétre, a deportáló táborba. […]

Korvinyi Vilmos és felesége a közelemben fe-
küdtek a kecskeméti téglagyárban a deportálás 
előtti éjszakán. Hajnalban, amikor ébresztő volt, 
mindketten mozdulatlanul maradtak. Kiderült, 
hogy megmérgezték magukat. […] Korvinyi Vil-
most, aki halott volt, félredobták több más ön-
gyilkossal együtt egy árokba, Korvinyi Vilmosnét 

habzó szájjal hordágyon a vonathoz vitték. Az 
orvosok tehetetlenek voltak, mert sem gyomor-
mosást nem tudtak csinálni, sem injekciót nem 
tudtak adni. […] A deportáló vonat Auschwitz-
ba ment.”

Az I–III. Kerületi járásbíróság 1949-ben 
Sós Endre és Gellért Lajos színész vallomása 
alapján holttá nyilvánította a Korvinyi házas-
párt, a jelzálogtartozások miatt az Országos 
Takarékpénztár pedig bekebelezte villájukat.

Ebben, a máig eredeti formájában álló 
épületben élt haláláig a saját Búzavirág utcai 
házából kilakoltatott Váncza József sütőpor-
gyáros és Kókai Rezső zenetudós is.

verrAsztó gábor
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Kis, hűvös pincehelyiség az Erőd utcában. 
Kint meleg van, bent szinte fázik az ember. 
A polcokon főleg párnák sorakoznak arra vár-
va, hogy töltetüket kitisztítva és új huzatban ke-
rüljenek vissza az ágyakba, vagy díszpárnaként a 
kanapékra. A töltet mennyiségétől függően le-
hetnek puhák, közepesek vagy keményebbek. 
Érdekességképpen, a legmagasabb minőségű 
magashegyi hegymászóruhákban is libanyak-
pihe van. Így lesznek könnyűek, szellőzőek és 
meleget tartóak.

A műhelybe egy idős hölgy éppen párnát tisz-
títtatni jön. Azt mondja, mindenképpen toll-
párti. – Ez természetes anyag, a műanyagot nem 
kedvelem – mondja, és azt kéri Gorondy Julian-
nától, hogy közepes keménységű legyen a párna. 

– Hogyan lesz valaki tolltisztító? – kérdezem 
a tulajdonostól.

– Először volt a sízés, gyerekeket oktattam az 
OSC-nél, majd a Budapesti Síiskolában a Sváb-
hegyen. A mai napig vannak barátaim ebből az 
időszakból. Síoktatásból megélni nem lehetett, 
a sízés egy imádat! Az osztrákok kérdezték, hol 
tanultunk sízni, mondtam nekik, hogy van egy 
néhány száz méteres hegyünk, ott. Azt mond-
ták, az nem létezik. Pedig micsoda síélet volt 
a Sváb-hegyen! Több egyesület működött és 
még három síugrósánc is a ’60-as évek végéig. 
A nagysánc műanyaggal volt fedve, a kicsi föld-
sánc volt, a közepes fémsánc. Leláttunk a Ha-
rang-völgybe, ahol sétái közben Kodály hallgat-
ta a csendet.

Megyünk még a tollasbálba?Megyünk a tollasbálba! – felkiáltással nagy-
mamám elvitt minket aludni. Azt, hogy en-
nek jelentése az ágyba menni, a mai fiatalok 
közül talán sokan már nem is értik. Hiszen 
legtöbbször nem tollpárnák és pehely-
paplanok közt alszunk, hanem mindenféle 
mosható, szintetikus, hypoallergén „csodák-
ban”. Persze, ma is vannak, akik a természe-
tesre esküsznek, és az éjszakai pihenéshez 
a libapelyhet választják. Egy igazi pehely-
paplan egy életre szól. Ezt már Gorondy 
Julianna, a Tollklinika tulajdonosa mondta 
lapunknak, aki békebeli gőzgépével tisztítja 
a párnák és paplanok töltetét.
 

Mivel egyedül maradtam három gyerekkel, 
a legkisebb 4 és fél éves volt, így 1983-ban el-
kezdtem tollal foglalkozni. A néni, akié az üzlet 
volt, abban a Csalogány utcai házban élt, ahol 
születtem. Egy darabig együtt dolgoztunk. Ez egy 
nagyon jól menő szakma volt a nagy cégek meg-
jelenéséig. Ma, sajnos, hamarabb vásárolnak új 
párnát, paplant egy nagyáruházban, mint hogy 
a régit felújíttassák. Annak idején én készítet-
tem az Aquincum Hotel párnáit is, de mostanra 
szinte minden szálloda lecserélte mosható mű-
anyagra. Ahol nem, ott azért még nagy szükség 
van tisztításra.

– Ki használ ma még tollpárnát, pehelypap-
lant?

– Az idősebb korosztály és azok a fiatalok, 
akik a természetes anyagokhoz vonzódnak. 
A tollban mozog a levegő, az én felfogásom sze-
rint ez egy élő anyag. Nemrég hallottam, hogy 

a tollat más területeken is kezdik felfedezni. 
A  tyúktoll például nem való párnába, de bá-
lákat csinálnak belőle, kikötőkben használják 
ütközőnek, és szigetelőanyagként is most kez-
dik felhasználni műgyantába öntve. Kiváló hő-
szigetelő hatású úgy is.

– Hogyan kell kezelni ezt a természetes anya-
got? 

– A tollpárna gyűrhető, gyömöszölhető, de 
a tollnak levegő kell. Jobb nem beágyazni, té-
len föl kell állítani a párnákat, hogy szabadon 
teleljenek át például egy nyaralóban. Ha nyá-
ron napoztatjuk őket, a duplájára nőnek, télen 
érdemes a kályha, fűtőtest közelébe tenni őket. 
Őseink a tisztaszobában felpúpozták a párnákat, 
tudtak valamit – mondja.

A műhely belsejében van a Singer varrógép 
és egy muzeális értékű tolltisztítógép. Goron-
dy Julianna beindítja. A hangja is zengzetes, a 
békebeli időket idézi. Rajta a felirat: Balogh Fi-
vérek Gépgyára, Tímár utca.

– Jártam Ausztriában, hogy esetleg veszek egy 
új gépet, de miután visszajöttek azok a vevők, 
akik tisztíttattak újabb géppel is, maradtam 
ennél. A tisztítás úgy zajlik, hogy a gép fölfűt 
jó forróra, csak így érdemes dolgozni, utá-
na beteszem a tollat, alul a hengerben van egy 
rosta, amin kiesnek az eltört darabok. A végén 
a méretre varrott, sűrű szövésű anginhuzatba 
pedig befújja a tisztított pelyhet. Egy nagy-
párna tartalma nagyjából fél óra alatt  tisztul 
meg, ami esetlegesen atkátlanodást is jelent. 
A paplan egy külön történet, azt teljesen szét 
kell fejteni, az is új angint kap, ezért is áll itt a 
varrógép (az sem mai darab, a múlt század első 
feléből való lehet). – A toll – folytatja Julianna – 
gyakorlatilag soha nem megy tönkre, a legjobb 
tollak húsz-harminc-negyven évvel ezelőttiek. 
Sok tépési mód van, talán akkor volt a legjobb 
a technológia. A pihe tartja a meleget, csak egy 
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pötty van a közepén, a tollnak van egy kis szára, 
az pedig tartja a rugalmasságot. A párnák töltete 
ebből áll össze, így melegek és rugalmasak egy-
szerre.

– A toll vagy az angin a drága?
– A toll és a pihe van aranyárban – mondja. 

– Az új pehelypaplan ára 30-40 ezer forintnál 
kezdődik. A pehely kilója ennyi, egy paplanba 
pelyhes tollból nagyjából 1 kiló 20 dekányi kerül, 
persze ez telítettségtől függően változik. A pihe 
nem tömörödik, a közte lévő levegő a legjobb 
hőszigetelő. Ha jól van kezelve a paplan, akkor 
egy életre szól. Az angin nagyon sűrű szövésű 
anyag, ami abból is látszik, hogy nem lehet át-
fújni rajta – mutatja. 

– Mennyi ideig folytatja még? 
– Most lesz egy csípőműtétem, úgyhogy mie-

lőtt bárki elindulna, hívja fel a műhelyt a 201-
7100-s telefonszámon. A nyitvatartás ennek 
ellenére a jövőben is a megszokott. Várjuk min-
den kedves megrendelőnket szeretettel. Készül 
a honlapunk, és van profilunk a legnépszerűbb 
közösségi oldalon is. Természetesen addig foly-
tatom majd, amíg tudom, de már segítséget ve-
szek igénybe. És még nem biztos, hogy nem tu-
dom átadni a családból valakinek, hiszen kilenc 
unokám és egy dédunokám is van. 

– Ezer szállal kötődik a kerülethez.
– Itt születtem a Csalogány utca 45/b-ben, 

aztán költöztek a szüleim a Volkmann utcába 
Pasarétre, később a Rózsadombra. Az a 63-as 
villamos! Az milyen jó járat volt! A Hűvösvölgy-
ből, Zugligetből jöttek a diákok. A toldysok le-
szálltak a Kalefnál, a petőfisek a Krisztinában, 
a műszakisok a Szabadság hídnál, a közgázosok 
a hídon túl, a képző- és iparművészeti gim-
nazisták, köztük én, a Kálvin térnél. A képző-
ben érettségiztem bőrdíszműves és könyvkötő 
szakon. Tovább akartam menni az Iparművé-
szeti Főiskolára, egyszer pedig az Ybl főiskolára. 
Édesapám építész volt, sajnos korán meghalt, 
édesanyám 54 évesen ott maradt négyünk-
kel. Legidősebb lévén végül nem felvételiztem 
többet. Most fogalmaztam meg magamnak vén-
ségemre, hogy én segítésre születtem.

Hogy ez miben nyilvánul meg? Akinek ki-
lenc unokája van, az előtt nincs akadály, még 
így rossz csípővel sem. zsoldos szilviA

„– Ne félj tőlem, kedves lányom! 

Maradj nálam; ha minden munkát rend-

ben elvégzel a háznál, jó sorod lesz. 

Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az 

ágyamat, jól fölrázd a párnámat, 

hadd szálljon a pihéje; olyankor hó hullik 

fönt a világban. 

Én vagyok Holle anyó.”

(Grimm: Holle anyó)

Változások a ferences rendházakban, plébániákon

Pasaréti Páduai szent antal-temPlom: JúNIUS 18-án Úrnapján 10 órakor lesz 
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 alkal-
mukat. A jegyesek és házasok bibliaórái minden héten szerdán 18 és szombaton 17 
órakor vannak. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

máriaremetei baziliKa: JúNIUS 18-án Úrnapja, a körmenet a 10.30-as szentmise 
végén lesz. JúNIUS 29.: Szent Péter és szent Pál apostolok ünnepe (1029 Templom-
kert u. 1.).

széPHalmi Jézus szÍVe-temPlom: JúNIUS 23-án, Jézus Szent Szíve ünnepén van a 
templom búcsúnapja, az ünnepi szentmise 18 órakor lesz (1028 Kossuth Lajos utca 13.).

PestHidegKút-ÓFalu sarlÓs boldogasszony-temPlom: JúLIUS 2-án, Sarlós 
Boldogasszony ünnepén, a templom búcsúnapján az ünnepi szentmise 11 órakor 
kezdődik (1028 Templom köz 1.).

úJlaKi sarlÓs boldogasszony-temPlom: JúLIUS 2-án, a templom búcsúnapján 
az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik, utána előadások, főzőverseny, filmvetítés, 
19.15-kor kezdődik a templom Sarlós Boldogasszony Kórusának búcsúnapi koncertje, 
melyen többek közt Harmath Dénes: Magnificat című művének ősbemutatója lesz, 
amit a zeneszerző a kórus számára írt. Közreműködik: Ambrus Ákos és Csóka Anita 
(ének), valamint a Duna Szimfonikusokból alakult kamarazenekar. Vezényel Török 
Andrea. JúNIUS 19–30. között hétköznaponként a plébánia területén nyári napközis 
tábor várja a gyerekeket (1023 Bécsi út 32.).

margitszigeti szent miHály-KáPolna: JúLIUS 2-án 16 órakor szentmise.

budaVári eVangéliKus temPlom: JúNIUS 20-án 19 órakor J. S. Bach kantátái 
hangzanak el a Musica Vivax Wien előadásában, közreműködik Bán István, Kővári 
Péter (orgona), Targo Katrin, Krokovay Johanna, Megyesi Zoltán, Krokovay Marcell 
(ének). JúNIUS 21-én 19 órakor Homolya Dávid orgonakoncertje. JúNIUS 22-én 19 
órakor orgonabemutató, egyes regiszterek és regisztercsoportok bemutatása Bach 
korálfeldolgozásokkal, a bemutató hangversenyt Bán István tartja. JúNIUS 23-án 
11-19 óra között nyílt szakmai nap (1014 Táncsics M. u. 28.).
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események kerületünk templomaiban

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtar-
tomány vezetése minden tavasszal átgondolja, 
ki, hol és milyen feladattal folytassa augusz-
tustól szerzetesi szolgálatát. A helyezések és 
kinevezések, amelyek augusztustól érvénye-
sek, idén is számos ferences közösséget és 
általuk vezetett intézményt érintenek. 

A rendi szabályzat szerint bizonyos pozíciók 
– pl. A házfőnöki és a vezetőségi megbíza-
tások – meghatározott időtartamra szólnak, 
tovább nem folytathatók. A változásoknak 
részben ez az oka. A ferencesek hazánk leg-
népesebb férfi szerzetesrendje 109 taggal, 
közülük 89-en papok. 14 rendházban élnek, 
18 templomban, hat oktatási, hat szociális 
és négy kulturális intézményben teljesíte-
nek szolgálatot. Az átlagéletkor továbbra is 
ötven év alatt van.

Új házfőnöke, vagyis gvardiánja lesz a bu-
dai, Margit körúti rendháznak (Varga Ka-
pisztrán), az esztergomi közösségnek (Papp 

Tihamér), Gyöngyösnek (Posztós Erik), Mát-
raverebély-Szentkútnak (Orosz Lóránt), Pasa-
rétnek (Komáromi Előd), a pesti ferencesek-
nek (Kővágó Szerafim testvér), Szécsénynek 
(Portik-Lukács Lóránt, aki az erdélyi rendtarto-
mány tagja), Szombathelynek (Horváth Achil-
les) és Zalaegerszegnek (Szikszay Leopold).

A ferences plébániák egy részében is vezető-
váltás történik. Az új plébánosok: Margit körút 
– Lendvai Zalán, Pasarét – Kálmán Peregrin.

További fontos változás még, hogy a szent-
kúti nemzeti kegyhely vezetését is átveszi 
Orosz Lóránt, valamint új igazgató irányítja 
a rend szentendrei gimnáziumát a követ-
kező tanévtől Bécser Róbert személyében. 
Az új növendékmagiszter Komáromi Előd, 
az új jelöltmagiszter Bagyinszki Ágoston 
lesz. A plébánosi és kegyhelyigazgatói ki-
nevezéseket az érintett püspököknek még 
jóvá kell hagyniuk.

fereNces sAjtóközPoNt
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A budai hegyekben is különös tisz-
telet övezte ezeket a fákat, gyakran 
kerültek rájuk szentképek is. Olyan 
ismerősen hangzik, hogy már talán 
fel se tűnik, de erre utal a Makkos-
mária elnevezés is: 1731-ben a bu-
dakeszi Traub Jánosnak a szőlőbe 
tartva egy útszéli nagy tölgyfánál a 
szenvedő Krisztus arca jelent meg. 
A törzsre utóbb Traub csodás gyó-
gyulása után szentkép is került, és 
így vált a hely hamarosan kedvelt 
zarándokhellyé, kegyhellyé. Or-
szágszerte hasonló „képes fákat” 
találhatunk, legtöbbször tölgye-
ket – például Ságvár közelében egy 
hatalmas példányt –, feltérképezé-
sükre külön mozgalom is alakult az 
elmúlt években. 

A II. kerületben is sokfelé állnak 
tekintélyes tölgyek. Egész csopor-
tozat van belőlük a Nyéki-hegy tö-
vében, magasra növő példányaik 
állnak a Gyermekvasút végállomása 
környékén is, de gyakran látni régi 
villák kertjében is vastag törzsű 
egyedeit. Az egyik legnagyobbra 
pedig egy eldugott helyen, a be-
épített területektől messzebb, egy 
sétaút mellett bukkantunk (sőt, pár 
méterrel odébb egy másik hasonló 
öreg is áll). A  kirándulók kedvelt 
budai sétaútja, a Glück Frigyes út és 
a Kecskehegyi út kereszteződésénél 
nő, közel az Árpád-kilátóhoz. Itt 
egy erdei piknikezőhely és – elég-
gé egyedülálló módon – egy kis fut-
ballpálya is van, amit a környékbeli 

Erdei óriások

családok előszeretettel használnak. 
A hely mind a Csatárka városrész, 
mind a Szépvölgyi út felől rövidebb 
sétával megközelíthető.

A tölgy törzskerületét (miután 
négy kisgyerek is alig érte körül) 
nagyjából 340 centiméteresnek 
mértük: ezzel az országos tölgyver-
senyben még bőven nincs benne 
talán az első ötszázban sem. Viszont 
a környéken, sőt Budán egyedülál-
lónak mondhatjuk. Korát nagyjából 
120-140 évesre tehetjük: ez pedig 
tekintélyt parancsoló időtáv. 

Hogyan kerülhetett ide? Ami-
kor sarjadt, a régi térképek tanú-
sága szerint éppen itt volt az erdős 
terület széle: innentől legelők, 
gyümölcsöskertek nyújtózkodtak 
a Szépvölgyi útig, azon túl pedig 
keskeny hegyoldali parcellákon 
szőlő nőtt. Hasonlóképp szőlős-
kert volt a Gugger-hegy délkeleti 
lejtője, a mai Csatárka is. Tölgyünk 
talán ezért is tudott ilyen nagy, szép 
lombú fává nőni, hisz az erdőszélen 
elegendő napot és teret kapott. 

De az is lehet, hogy kifejezetten 
ide ültették, már a sétaút mel-
lé. A  főváros ugyanis az 1880-as 
években nagyszabású erdősítési 
programba fogott. A  ma zöldellő 
hegyoldalak közül sok ekkoriban 
szinte kopáran állt, mivel a hirtelen 
nagyvárossá fejlődött Budapestnek 
bizony óriási mennyiségű építő- és 
tüzelőanyagra volt szüksége, amiért 
az emberek a legközelebbi erdők-

A tölgy különleges fa, amit ősidők óta tisztelet övez. Lassan nő, 
fája kemény, erős, lombja kiterjedt és évszázadokig állja az időjárás 
viharait. Már a legrégibb ószövetségi iratokban is felbukkannak hír-
adások idős példányairól, amelyek alatt próféták ültek vagy vének 
tanácskoztak, később pedig ismert, hogy a termékenységi kultu-
szokban, majd Zeusz tiszteletében és a kelta mitológiában is ki-
tüntetett szerepe volt. Mivel a magányosan álló idős fákba gyakran 
csapott villám, az istenek kiválasztottjának tekintették – no és azt 
se felejtsük el, hogy kiváló makkján évszázadokig híztak a disznók.
 

be mentek. Egy 1926-os statisztikai 
felvétel szerint az akkori I. és II. ke-
rülethez (Vár, Tabán, Krisztinavá-
ros, Országút és Víziváros) tartozó 
részeken nem is volt százévesnél 
idősebb erdőállomány! Az 1884-
ben elfogadott ütemterv szerint 
évente többhektárnyi területet 
ültettek hát be csemetékkel, első-
sorban tölggyel és feketefenyővel. 

Ha most körülnézünk a Hármas-
határ-hegyen vagy az Árpád-kilátó 
környékén, javarészt ennek az er-
dősítésnek az eredményét látjuk. 
Sokfelé idősebb feketefenyőket, 
amelyek sajnos egyre kevésbé 
bírják az éghajlat felmelegedését. 
Tekintélyes tölgyfánk így a régi 

városvezetők és polgárok bölcses-
ségét is hirdeti – köztük Glück 
Frigyesét, aki ugyan szállodás volt, 
de nagyon sokat tett a budai er-
dőkért, valamint az Erzsébet- és 
az Árpád-kilátó létrehozásáért. 
A Szépvölgyi út felé a nagy fa kör-
nyezetében vegyes, fiatal erdőt lá-
tunk: ezek már a XX. század máso-
dik felében sarjadtak. 

A tölgyfa óriási, gyönyörű lomb-
ja, barázdált törzse csodálatot éb-
reszt az arra járókban – és ha egy 
korábbi korban élnénk, talán ha-
marosan szentkép is kerülne rá. De 
enélkül is megérdemli, hogy egy-
szer elzarándokoljunk hozzá.

vicziáN zsófiA

Az áprilisi hó és fagy a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt 
területeken is okozott károkat, de jó hír, hogy az örök-
erdő-gazdálkodással nevelt területeken sokkal ellen-
állóbbnak bizonyultak a fák. A változatos örökerdőben 
többféle fajú és korú fa él együtt, a gazdálkodási mód 
alapelve pedig tiltja a tar- és végvágást. A Pilisi Parkerdő 
Zrt. már közel két évtizede alkalmazza az örökerdő-gaz-
dálkodás módszereit.

A pilisi erdőgazdaság magasabban fekvő területein 
elsősorban a fiatalabb erdőkben keletkezett hónyomás 
és -törés, valamint fagykár áprilisban, de az erdei infra-
struktúrát is megrongálta a szélsőséges időjárás – tájé-
koztatott a Pilisi Parkerdő Zrt. A frissen kilombosodott 

fák levelei és hajtásai sok helyen nem bírták a fagyot, 
a lombosodó ágak letörtek a leveleken megtapadt hó 
súlya alatt. A 3-400 méter feletti területeken a hó meg is 
maradt. A károk szerencsére nem olyan súlyosak, mint a 
három évvel ezelőtti, ónos eső okozta veszteségek, de így 
is 15,8 ezer hektárt érintett a természeti csapás. Ráadásul 
a parkerdő 250 kilométernyi erdészeti és turistaútját 
kellett a letört ágaktól és kidőlt fáktól megtisztítani. 

Az egyre szélsőségesebb időjárást okozó klímaváltozás 
folyamataira a parkerdő szakemberei lokális megoldá-
sokkal keresik a választ.

– Az erdészszakma feladata, hogy megalapozza a 
klímaváltozás hatásainak ellenállóbb, egészségesebb 

erdőket – hangsúlyozta Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő 
Zrt. termelési és természetvédelmi főmérnöke. – A Pilisi 
Parkerdőnél fokozatosan átállunk a vágásos módszerről 
az örökerdő-gazdálkodásra, ami nem azt jelenti, hogy 
az úgynevezett örökerdő-gazdálkodással kezelt terü-
leteken nem okozhat bajt a fagy vagy a hó, de sokkal 
kevesebbet, mert az együtt élő, különböző korú és fajú 
fából álló elegyes erdő önvédelme jóval erősebb. Az er-
dészeti vezető hozzátette: ha helyi szinten nem is tudják 
visszafordítani a változásokat, de erősebb, ellenállóbb 
erdőket tudnak nevelni. Az erdészet célja az is, hogy az 
erdészek mellett minden egyes ember is egyre inkább 
megbecsülje az erdőket és a természetet.

Az örökerdő-gazdálkodás a helyes út

Tölgyfaóriás a Glück Frigyes út és a Kecskehegyi út kereszteződésénél
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Széles Sándorra emlékezünk

– A HÜSI SC-ben 1994-es megalakulása óta 
arra törekedtünk, hogy megismételjük korábbi 
csapatom, a Mat(t)ador SC teljesítményét, ami 
döntően saját nevelésű játékosokkal lett annak 
idején élvonalbeli – emlékeztetett Valis János, a 
HÜSI SC elnöke. – Egyesületünk első alkalom-
mal 2014-ben lett NB I/B-s bajnok, de ekkor 
már többségben voltak csapatunkban az igazolt 
játékosok, és a mostani bajnokságot sem nyer-
tük volna meg magabiztosan az idegenlégiósok 
nélkül, de jó érzés, hogy saját nevelésű, régi já-
tékosaink is részesei lehettek a sikernek. Im-
már harmadik alkalommal lehetünk az ország 
tíz legjobbja között. A csapat legjobb pontszer-
zői Fendrik Lajos (6,5/9), Böröcz István (IM 6/9) 
és Erdélyi Zombor (5/8) voltak.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a feladatot nem 
könnyítette meg a változó társadalmi környe-
zet, de az utánpótlás-nevelő egyesületeket súj-
tó szabályozás sem segítette a rendkívül sze-
rény költségvetésből, stabil támogatói háttér 
nélkül gazdálkodó csapatok munkáját.

– Kiemelkedő eredményeket a nagyon erős 
támogatói háttérrel nem rendelkező csapa-
tok csak akkor tudnak elérni, ha rendelkeznek 
egy-két megszállott emberrel, akik a messze 
nem erre ösztönző szabályozás ellenére, az el-
ismerés legkisebb reménye nélkül is tanítják, 
nevelik, támogatják a fiatalokat, hiszen a kis 
nevelőegyesületek még megközelítőleg sem 
jutnak hozzá munkájuk, ráfordításaik meg-
közelítő ellenértékéhez, a kinevelt játékosokat 
pedig elviszik a tőkeerős egyesületek. 

Valis János megemlítette, hogy a sakk iránt 
érdeklődő fiatalok a II. kerület több iskolá-
jában is kipróbálhatják e nemes sportágat a 
tanév alatt zajló tanfolyamokon. A  HÜSI SC 
rendszeres edzései a Szent Angéla iskolában 
vannak, a tanítási szünetek kivételével, pén-
tekenként 17-20 óra között. Az edzésekkel 
egyidejű nyílt klubnapokon a kerület érdek-
lődő lakói is szabadon és ingyenesen vehetnek 
részt. További információt a www.husi-sc.hu 
honlapon vagy a (06 20)  934-3066-os tele-
fonszámon kaphatnak.

Böröcz István nemzetközi mesternek (baloldalt) 
mind játékosként, mind támogatóként elévülhe-
tetlen érdemei vannak a HÜSI SC sikereiben

Kerületi sakksiker
Újra NB I-es a HÜSI SC

Hat pont előnnyel nyerte a kerületünk ifjú-
sági és tömegsportéletében is meghatározó 
szerepet játszó Hűvösvölgyi Sakkiskola 
Sport Club (HÜSI SC) az NB I/B 2016/2017. 
évi keleti (Maróczy) csoportját.
 

Június 9-én, pénteken dél-
után az Újpest-megyeri te-
metőben református szertar-
tással, mély részvét mellett 
temették el a 61 éves korában 
elhunyt úszó mesteredzőt, 
Széles Sándort, aki évtize-
dekig kerületünkben élt és 
dolgozott.

Az ilyen szomorú alkal-
mak óhatatlanul kínálják a 
lehetőséget a visszatekintés-
re, egyfajta összegzésre. Ami biztos: Széles 
Sándor nem egy volt a tizenkettő közül. 
Bár nem lett világklasszis úszó – az 1500 
méteres gyorsúszásra készítette ugyan-
csak világklasszis mestere, Széchy Tamás 
–, mégsem veszett el a magyar úszósport 
számára. Éppen ellenkezőleg! 

Széles ugyanis, végleges elkötelezettsé-
get érezve az úszás iránt – köszönhetően 
Széchy vele kapcsolatban is bevált, kivé-
teles érzékének –, ott maradt a medencék 
világában. Nem kevesebbet, mint húsz 
esztendőt töltött el Tamás bácsi mellett, és 
szívta magába az edzői tudomány min-
den elleshető, megérezhető pillanatát.

Jómagam több mint negyven éve is-
mertem őt, aki annak idején a Rákóczi 
Ferenc Gimnáziumban tanult és ott is 
érettségizett. Ismeretségünk különösen az 
utóbbi másfél évtizedben vált mind köze-
lebbi, baráti kapcsolattá. Fél évszázados 
újságírói pályám egyik nagy ajándéká-
nak tekintem a vele való ismeretséget, az 
együtt töltött órákat. Élvezet volt hallgat-
ni az abszolút szakmai magabiztosságtól 
vibráló elemzéseit, teóriáit és a jövővel 
kapcsolatos elképzeléseit. Többször is el-
mesélte, hogy került hozzá a már egészen 
fiatalon oly sokat ígérő Gyurta Dániel. 
Dani szülei ugyanis nem ültek fel a „jó-
akarók” pletykáinak, hanem inkognitó-
ban beültek a tribünre és figyelték, ho-
gyan dolgozik Széles a tanítványaival. 
Csak egyértelműen pozitív tapasztalataik 
birtokában adták kezébe fiukat, akinek 
szakmai vezetésével Dani előbb olimpiai 
ezüstérmet szerzett még 2004-ben Athén-
ban, alig 15 esztendősen, majd a szinte 
törvényszerű hullámvölgyből is közösen 
másztak ki többéves, szívós és követke-
zetes munkával. Ennek legtöbbre tartott 
gyümölcsét a 2012-es londoni olimpián 
a 200 méteres mellúszásban megszerzett 
aranyérem testesítette meg.

Mint minden zseni – mert 
szögezzük le, a maga terüle-
tén az egyébként sokoldalú-
an képzett Széles minden-
képpen zseni volt –, ő sem 
volt emberi gyengeségektől 
mentes. Az alkohollal való 
sokéves kapcsolata bizony 
„alámosta” szervezete el-
lenálló-képességét. Gyurta 
Dániel dicséretére legyen 
mondva, amikor ez a szen-

vedély mind jobban hatalmába kerítet-
te mesterét, ő akkor is kitartott mellette. 
Feltehetően megérezte, hogy Széles kivéte-
les szaktudása és egyedülálló megérzései 
nélkül nem juthatott volna oda, ahová 
felért. Pedig számos alkalommal presz-
szionálták a távozásra, de ő megmaradt 
Sanyi bá’-nál.

Hogy mennyire kivételes képességekkel 
megáldott volt, azt az a néhány hónap is 
igazolja, amit 2012 elejétől a Londonban 
ugyancsak aranyérmet nyert Risztov Éva 
mellett töltött. Senki nem vitatja Széles 
döntő érdemeit Risztov aranyérmében, 
azokkal a finomításokkal, amelye-
ket semmilyen edzőképzőben nem lehet 
megtanulni.

Széles már egyszer majdnem meghalt 
2015-ben; Kazanyból ugyan még ha-
zahozták, de már mindenki leszámolt 
vele. Kórházról kórházra tologatták, s 
ha élettársa nem hozza ki és nem kezeli 
éjt nappallá téve, már akkor elment vol-
na. Sanyi több mint egy évig nem ivott, 
s talán nem is veszi újra kezébe a poha-
rat, ha nem jár le a MOB-nál a szerző-
dése 2017. január 31-én. Ekkor Gyurta 
már mással készült, s a magára maradt 
Mester nem tudta elviselni, hogy parko-
lópályára került. 

Tegyük gyorsan hozzá: Szélesnek már 
másnap munkát kellett volna kapnia, de 
ez nem történt meg. Ő pedig fűhöz-fához 
szaladgált, miközben visszatért korábbi 
szenvedélyéhez. Márciusban elesett, két 
hónapig kómában volt, amikorra szerve-
zete feladta az egyenlőtlen küzdelmet.

Széles Sándor halála nagyon nagy 
vesztesége a magyar úszósportnak. Élete 
során sokan és sokféleképpen igyekeztek 
megnehezíteni zsenialitása kibontako-
zását. Most, e szomorú befejezést köve-
tően el lehetne gondolkodniuk a történ-
teken. jochA károly

Budai jegyzet
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Ellenőrzések várhatók a Gábor Áron utcában

A telefon az éppen ügyeletben lévő körzeti 
megbízottnál van. Sürgős bejelentés vagy ve-
szélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy 
a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

(06 20) 329-9541

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

Legutóbbi számunkban arról írtunk, hogy a 
kereszteződésben az áprilisban átalakított 
gyalogátkelőhelynél több alkalommal is ki-
döntötték a zebrát jelző táblát a figyelmetlen 
autósok. Az oszlop szerencsére nem talált el 
gyalogost a középszigeten, de a jelenség miatt 
egyeztetett egymással a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) és a II. kerületi Rendőr-
kapitányság.

– A balesetekről a közlekedési központ-
tól értesültünk, mert a rendőrkapitányság-
ra nem jutott el információ sem a balesetet 
okozó gépkocsikról, sem vezetőikről, vél-
hetően nem szerették volna megtéríteni az 
okozott kárt és a büntetést is el akarták ke-

A rendőrség ellenőrzéseket tervez a Gábor 
Áron és az Endrődi Sándor utca kereszte-
ződésénél lévő gyalogátkelőhelynél, hogy 
jelenlétével késztesse figyelmesebb vezetés-
re az arra közlekedő autósokat.
 

rülni – tájékoztatott Móré Szabolcs alezredes, 
a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti 
Osztályának vezetője. – Tudomásunk szerint 
eddig négy alkalommal történt ütközés a gya-
logátkelő átalakítása óta, vélhetően mind-
egyik az esti órákban. A  helyszíni bejárás 
után a közlekedési szakértők azon az állás-
ponton vannak, hogy az útburkolati és a táb-
lás előjelzés megfelelő, a gondot az okozza, 
hogy sokan vezetnek megszokásból és nem 
veszik figyelembe a felfestéseket.

Az alezredes hozzátette, szakértők szerint 
a jelenség meg fog szűnni, amint az autósok 
hozzászoknak a megváltozott forgalmi rend-
hez. A II. kerületi Rendőrkapitányság ugyan 
nem tervez a helyszínen sebességmérést, 
mert a forgalomfigyelők tapasztalatai szerint 
ritka a gyorshajtás a Gábor Áron utcában az 
emelkedős rész miatt, rendszeres rendőri el-
lenőrzésre azonban számítaniuk kell az arra 
közlekedőknek.

autÓra dőlt a Faág
Kocsira dőlt egy leszakadt, hatalmas faág 
május 29-én késő este a Hűvösvölgyi úton, 
az Akadémia parkolójában. A kármente-
sítésben a II. kerületi hivatásos tűzoltók 
segítségére voltak a Budavár-Rózsadomb 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tűzoltói. 
Személyi sérülés nem történt.

biztonságban VoltaK a betegeK
Nagy erőkkel vonultak a fővárosi hiva-
tásos tűzoltók a Frankel Leó úti Budai 
Irgalmasrendi Kórházhoz július 1-jén dél-
előtt, mert tűz ütött ki a pincében. A lán-
gokat hamar eloltották, a helyiségeket 
átszellőztették. A füst, szerencsére, nem 
terjedt át a kórtermekbe, így az épületet 
sem kellett kiüríteni, a betegek végig 
biztonságban voltak.

Az idei év elején bevezetett egyszerűsített, ott-
honról is igényelhető parkolási engedélyeket 
érintő fejlesztés sikerét a II. ke-
rületi lakosság pozitív visszajel-
zése igazolja, azonban a Város-
rendészeti és Környezetvédelmi 
Iroda a kerületünkben megfor-
duló autósokra is több figyelmet 
fordít. 

A leggyakrabban előfordu-
ló észrevételek közé a jegyki-
adó-automatákon – kötelezően 
előírt – feltüntetett, ám elégte-
len, vagy nehezen áttekinthető 
információk tartoznak. 

A különböző matricák ten-
gerét a Parkolási Csoport újra-
gondolta, majd az elengedhe-
tetlen elemeket – mondhatni az 
országban egyedülálló módon 
– egy átláthatóbb, informatí-
vabb plakátra helyezte. A  Bu-
dapesten autózók a több mint 
tízéves múlttal rendelkező fize-
tőparkolás ellenére sok esetben 

Segítség a parkoláshoz

a ParKolási CsoPort 
továbbra is várja az ügy-

feleket a 1023 Bécsi út 
17-21. szám alatti irodájában 
ügyfélfogadási időben: hét-
főn, kedden, csütörtökön 9.00-
17.00, szerdán 9.00-18.00, pén-
teken 9.00-16.00 óráig. Telefon: 
346-5599, e-mail: parkolas@
masodikkerulet.hu.

nem elég informáltak a parkolással kapcsolatos 
teendőjüket illetően. A  pótdíjfizetési felszólí-

tások egy részére a szükséges in-
formációk hiánya miatt kerül sor, 
ami ügyfélszolgálati reklamáció 
esetén sok félreértés alapja lehet. 
Az országban működő parkolás-
üzemeltetők közül a II. kerület az 
egyetlen, amely a parkolás-köz-
szolgáltatást száz százalékban 
önkormányzati szinten végzi, így 
biztosítva a fizetőparkolás célját, 
a forgalomszabályozást.

Átláthatóbb 
információk
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útlezárások a II. kerületben
Lezárásokra kell számítani a II. kerületben is a 
FINA Vizes Világbajnokság és a Red Bull Air Race 
rendezvények miatt AUGUSZTUS 15-ig. Sza-
kaszosan lezárják a Budai alsó rakpartot, valamint 
a Bem rakpartot a Szilágyi Dezső tér és Vitéz utca 
között várhatóan augusztus közepéig. Kétirányú a 
forgalom a Fő utcában a Szilágyi Dezső tér és a Vi-
téz utca között szintén augusztus 15-ig. Megszűnik 
a kerékpársáv és csökken a parkolóhelyek száma, a 
kijelölt várakozóhelyek módosulnak. A tervek sze-
rint lezárják a Csalogány utcát is a Fő utca és a Bem 
rakpart között. A környéken fokozottan figyeljék a 
megállási tilalmat jelző táblákat! Várhatóan a 11-es, 
a 111-es, a 39-es, a 109-es és a 990-es autóbuszok 
közlekedésében is változások lesznek ez idő alatt.
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A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
június 6. és 2017. július 7. között pályázatot hirdet a 
Budapest II., Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. szám 
alatti épületben található üres lakások bérleti jo-
gának szociális helyzet alapján történő elnyerésére. 
A nyertes pályázó határozott idejű, öt évre szóló lakás-
bérleti szerződést köthet az elnyert pályázati lakásra.

A megpályázható lakások adatai:

A lakások a helyszínen megtekinthetők 2017. június 
20-án 10-11 óra között, illetőleg 2017. június 29-én 
14-15 óra között. 

A pályázaton való részvétel általános feltételei:
Szociális helyzet alapján csak annak a személynek 

lehet lakást bérbe adni, 
a) akinek vagy házastársának (élettársának), illetve 

vele együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdo-
nában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető 
lakás, továbbá nem rendelkezik önkormányzati lakás 
bérleti jogával,

b) akinek a vonatkozásában a lakásba költözők egy 
főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadáskor az öreg-
ségi nyugdíj 2017. évi legkisebb összegének a három 
és félszeresét (99 750 Ft), együttes vagyonuk pedig 
az öregségi nyugdíj 2017. évi legkisebb összegének a 
250-szeresét (7 125 000 Ft) nem haladja meg,

c) aki Budapest Főváros II. kerületében legalább 5 
éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik. Ezen feltétel alkalmazásától a pá-
lyázat benyújtásának és elbírálásának idején a főváros 
II. kerületében alkalmazásban álló köztisztviselők, köz-
szolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, kormánytiszt-
viselők, állami tisztviselők, állami ügykezelők, a BRFK 
II. Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományába 
tartozó rendőrök, valamint a Budapest II. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkavállalók 
esetében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
bizottságai és képviselő-testülete eltekinthet (az ily 
módon létrehozott bérleti jogviszony a foglalkoztatási 
jogviszony megszüntetését követő napon megszűnik 
akkor is, ha a bérleti jogviszony megszűnésének vagy 
megszüntetésének egyéb feltételei nem állnak fenn).

d) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem 
mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés 
ellenében, vagy azt magánforgalomban nem cserélte el 
kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokoza-
tú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el,

e) aki a pályázat benyújtására megállapított határ-
napig a 18. életévét betöltötte, 

f) aki vállalja a lakás-előtakarékossági szerződés 
megkötését, legalább a bentlakás időtartamára.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani a II. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilván-
tartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1.) munkanapokon, 
ügyfélfogadási időben. A pályázati adatlap díjmentesen 
igényelhető a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási 
és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján, valamint letölthető 
az önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu/
hirdetőtábla/pályázatok. Pályázni csak a meghirdetett 
lakások valamelyikére lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 
7., 11.30 óra. A határidő jogvesztő.

SzocIálISBérlAKáS-PályázAT

a Pályázattal KaPCsolatban a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodán 
lehet felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 346-5422-es és a 346-

5735-ös számon. A pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető az önkormányzat honlapján, 
illetőleg kifüggesztették a Lakosságszolgálati Csoport hirdetőtábláján (1024 Mechwart liget 1. földszint).

védekezzünk a parlagfű 
és az allergén 

gyomnövények ellen!

Parlagfűvel vagy más, allergén gyom-
mal fertőzött telek esetén bejelentés 

tehető a Városrendészeti és Környezet-
védelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjá-
nál (1024 Mechwart liget 1.) a 346-5725-ös 
telefonszámon.

Ismét a szegedi Virág cukrászda adott otthont Az év 
fagylaltja idei versenyének, amit már huszadik éve rendez 
meg a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete. 
A cukrászdák és fagylaltozók gasztronómiai megméret-
tetésén részt vevő közel nyolcvan fagylalt közül kettő 
kapott aranyérmet, az egyiket a pesthidegkúti Frer cuk-
rászda hozta el.

– A szakmai zsűri a mentes kategóriában a mi paleo 
feketeribizli fagylaltunkat találta a legjobbnak, ami 
óriási elismerés számunkra – mondta el Erdélyi Balázs 
cukrászmester. 

– Lelkileg próbáltunk felkészülni arra, hogy idén díj 
nélkül érkezünk haza a versenyről, mivel rekord számú 
nevező volt. Tavaly bronzérmet szereztünk ugyanebben a 
kategóriában, ami megmutatta nekünk, hogy jó irányba 
tartunk. Egyre nagyobb igény van mentes fagylaltokra, 
süteményekre is. Az idei nyertes fagylaltunk nem tartal-
maz hozzáadott cukrot, tejet, glutént, tojást és egyéb 
állati eredetű alapanyagot sem, ötven százalék feletti 
gyümölcstartalommal készítjük, ez biztosítja fagylaltunk 
karakteres ízét és színét is. Jelenleg nyolc díjnyertes fagy-
lalttal büszkélkedhetünk, köztük a legtöbb aranyérmes.   

Kerületi az év mentes fagylaltja

lakás címe 
Budapest II. kerület szobaszám alapterület 

(m2)

Bécsi út 17-21., I. 7. 1 28

Lajos u. 18-20., I. 15. 1 38

Lajos u. 18-20., II. 11. 1 28

Lajos u. 18-20., II. 12. 1 28

A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Kör-
nyezetvédelmi Csoportja ismét felhívja az ingatlan-
tulajdonosok és a földhasználók figyelmét, hogy 
ingatlanjaikon időben gondoskodjanak a növény-
védelmi munkálatok elvégzéséről.

A parlagfű virágbimbója kialakulásának meg-
akadályozására a törvény az adott év június 30-át 
jelöli meg. Amennyiben az ingatlanon a parlagfű 
irtása elmarad, úgy július 1-jétől a hatóság azonnali 
kényszerkaszálást rendelhet el, amiről az ingatlan-
tulajdonost vagy a földhasználót nem kell előzete-
sen értesíteni. A kaszálás költsége teljes egészében 
a tulajdonost/tulajdonosokat terheli, a jogszabály 
szerint pedig ilyen esetben növényvédelmi bírságot 
is ki kell szabni. 

Az emberi egészséget veszélyeztető más al-
lergén gyomnövények esetében a hatóság első 
lépésben határidő megadásával kötelezi az in-
gatlan tulajdonosát vagy a föld használóját, hogy 
gyommentesítési kötelezettségének tegyen ele-
get. Amennyiben a döntésben megadott időszak 
eredménytelenül telik el, úgy a hatóság ebben az 
esetben is kényszerkaszálást rendel el.

A Környezetvédelmi Csoport munkatársai tovább-
ra is fokozottan ellenőrzik a belterületi földeket, 
telkeket, és megteszik a szükséges, jogszabályban 
előírt intézkedéseket.

A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Köz-
művelődési, Sport- és Informatikai Bizottsága 
a 2017/2018-as tanévre pályázatot ír ki:

• a II. kerületben állandó lakhellyel ren-
delkező, az általános vagy középiskola 7-13. 
évfolyamán tanuló nappali tagozatos diákok 
részére, akiknek a 2016/2017-es tanév végi ta-
nulmányi eredménye eléri a 4,7-es átlagot, és a 
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg a minden-
kori 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, akik-
nek az előző év végi tanulmányi eredménye eléri 
a 4,0-es átlagot.

A pályázati kérelmek beérkezésének ha-
tárideje: 2017. JúNIuS 30. (péntek) 12.00 
óra. A pályázati kiírás és a letölthető nyomtat-
ványok elérhetők az önkormányzat honlapján: 
www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok

TAnUlmányI PályázAT
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facebook.com/budapest2

31 000
Köszönjük!

Töretlen a II. kerület iránti érdeklődés a Facebook-oldalon is. 
A közösségi híroldalt júniusban már több mint 31 000-en 

jelölték meg – lájkolták – kedvelt oldalként.

fAcEBooKon A II. KErülET

Dr. Pazicski Fruzsina
ügyvéd

Ügyfélfogadás: 
1027 Budapest, Margit krt. 64/b

Székhely: 2000 Szentendre, 
Rózsakert 2.

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

www.drpazicski.hu

Az örökléssel kapcsolatos problémák
A köztudatban az az elképzelés él, 
hogy amennyiben végrendel-
kezünk, megnevezünk egy 
vagy két személyt, alapít-
ványt stb. örökösünknek, 
és teljes vagyonunk a meg-
nevezett személyekre száll. 
Azonban ez nem minden 
esetben van így.

A magyar öröklési jogsza-
bályok egyszerűsítve két részre 
oszthatóak. A törvényes öröklésre, 
ami azt jelenti, hogy végrendelet 
hiányában utánunk alapesetben 
leszármazóink és házastársunk 
örököl, valamint a végrendeletre.

Fontos tudni, hogy amennyiben 
a végrendelet mellett törvényes 
örökösök is vannak, akik adott 
esetben a végrendeletbe nem ke-
rültek bele, nem esnek el teljes 
örökségüktől, ugyanis létezik egy 
„kötelesrész” megnevezésű foga-
lom, ami – mint a nevéből is kitűnik 
–, egy olyan kötelező rész, amit az 
örökösök akkor is követelhetnek, 
ha egyébként  a végrendeletben 
nem szerepelnek.

A törvény alapján öröklő leszár-
mazókat, illetve házastársat csak 

rendkívül szűk esetkörben lehet 
kizárni végrendeletben az örök-

lésből, például amennyiben 
érdemtelen volt az örökös, 
vagy erkölcstelen életmó-
dot folytat.

Fontos, hogy az örök-
lési szabályokról mind a 
végrendelkező, mind az 
örökösök megfelelően tá-

jékozódjanak, hiszen sok 
kellemetlen perctől kímélhetik 

meg így magukat a család tagjai.

Jelen tájékoztatás nem teljes 
körű, teljes körű jogi tanácsadá-
sért forduljon jogi képviselőhöz.

A Közkincs Egyesület kiemelten

közhasznú könyvterjesztésre vásárol
könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Lakáson és az alábbi könyves szekereinknél
is átveszünk könyveket:

II. Máriaremetei út, Bánffy György Emlékpark
X. Kőrösi Csoma Sándor sétány, Főposta mellett

XII. Csörsz u. 18., MOM Kulturális Központ bejárata mellett

Telefonszám: + 36 70/606-8107

2017. június 22. és július 11. között 
ismét Buda szívébe látogatnak az előző 
évad legjobb, nem budapesti szórakoztató 
előadásai. A 2017-es Városmajori Szín-
házi Szemle versenyprogramjának kereté-
ben idén is hat város hat legjobb zenés 
előadását tekinthetik meg az érdeklődők. 
A háromtagú szakmai bizottság – Papp 
Tímea, Stuber Andrea és urbán Balázs 
színikritikusok – több mint ötven, 2016. 
március 1. és 2017. február 20. között 
bemutatott vidéki és határon túli színházi 
előadás megtekintése során választotta 
ki azokat a produkciókat, amelyek szóra-
koztató jellegük mellett a művészi meg-
valósítás szempontjából is kiemelkednek 
a kínálatból, ugyanakkor megfelelnek a 
Városmajori Szabadtéri Színpad tech-
nikai adottságainak is.

A versenyprogramba javasolt előadá-
soknál a válogatók a színészi alakítások 
színességét, a professzionális társulati 
munkát, illetve a művek újszerű megközelí-

Ismét Színházi Szemle a Városmajorban
Hat város hat szórakoztató előadása szerepel az idei versenyprogramban

Az elmúlt év legjobb, nem budapesti szórakoztató előadásai között olyan 
közkedvelt slágerelőadások szerepelnek, mint az Amadeus, a Képzelt ri-
port… vagy a Mágnás Miska, de Miskolcról, Szombathelyről és Csíkszeredá-
ról is érkeznek népszerű produkciók a versenyprogramba. A kiemelt művészi 
értéket képviselő előadások Szemléjét 2017. június 22. és július 11. között 
rendezik meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon.
 

tését emelték ki. A nyárindító Városmajori 
Színházi Szemlében idén a klasszikus szó-
rakoztató műfajok képviseltetik magukat, 
zenés előadások és komédiák, de Feyde-
au-bohózat és népszerű operett is szerepel 
a programban. Bemutatkozik a nyíregyhá-
zi, miskolci, szombathelyi, kecskeméti, 
csíkszeredai és szabadkai társulat, ame-
lyek közül többen a Városmajori Szemle 
visszatérő vendégei. Az előadásokat olyan 
neves rendezők állították színpadra, mint 
Béres Attila, Lendvai Zoltán, Mohácsi 
János, Rusznyák Gábor, Tasnádi Csaba 
és Szőcs Artur.

A Szemlét idén is szakmai és közönség 
zsűri értékeli, a díjkiosztóra hagyományo-
san szeptember elején kerül sor. A közön-
ség az interneten szavazhat a legjobb 
előadásról a www.szabadter.hu oldalon 
a Szemle indulása után. Blogírók jelent-
kezését is várják a szervezők, bloggernek 
a pr@szabadter.hu e-mail címen lehet 
jelentkezni.

a 2017. éVi VárosmaJori szÍnHázi szemle VersenyProgramJa:
Déry Tibor–Presser Gábor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról – Móricz 
Zsigmond Színház, Nyíregyháza (rendező: Tasnádi Csaba)
Tóth Ede: A falu rossza – Weöres Sándor Színház, Szombathely (rendező: Mohácsi János)
Peter Shaffer: Amadeus – Szabadkai Népszínház (rendező: Béres Attila)
Szirmai Albert–Bakonyi Károly–Gábor Andor: Mágnás Miska – Katona József Színház, 
Kecskemét (rendező: Rusznyák Gábor)
Georges Feydeau: A hülyéje – Miskolci Nemzeti Színház (rendező: Szőcs Artur)
Vadnay László–Békeffi István–Márkus Alfréd: Tisztelt Ház – Csíki Játékszín, Csíksze-
reda (rendező: Lendvai Zoltán)
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2017. július 8-án.
Lapzárta: keretes – június 28., apró – június 30.

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

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 316-3410-es számon, illetve a hirdetes@
budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 
170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 
1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli.
Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirde-
tésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MuNKA 
A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Öku-
menikus Óvodája 2017. augusztusi kezdéssel 
felvételre keres konyhai dolgozót. Jelentkezni 
az okuovi@okuovi.hu címen lehet.

A Kolozsvár utcai Óvoda Hűvösvölgyi úti 
Mobil tagóvodájába, augusztus 21. belé-
péssel 4 órás kertész-karbantartót keres. 
Munkaidő: 6–10 óráig. Jelentkezés a 06 20 
628-1717 telefonszámon.

ÓVODAPEDAGÓGuST KERES a Kolozsvár Utcai 
Óvoda augusztus 21. belépéssel. Jelentkezés a 
06 20 628-1717 telefonszámon.

A Szent Lujza Szeretetotthon mosodai munka-
társat és takarítónőt keres. Érdeklődni a 466-
5611-es telefonszámon és jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a szentlujza@t-online.hu e-mail-cí-
men lehet. Tel.: 06 30 625-2383

II. KERÜLETI VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGBE KERE-
SÜNK AGILIS NYuGDÍJAS HÖLGYEKET, AKIK 
OTTHONOSAN MOZOGNAK A KONYHÁBAN. 
HETI 2–3 ALKALOMRA. FELADATOK: SZEND-
VICSEK, SALÁTÁK, PITÉK ELKÉSZÍTÉSE. TEL.: 
06 70 314-2559

 OKTATÁS 
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TELJES 
KÖRŰ KORREPETÁLÁSA, DIPLOMAMuNKÁK 
SEGÍTÉSE NAGY GYAKORLATTAL. HÁZHOZ 
MEGYEK. Tel.: 06 70 431-1336

DIPLOMÁS SZAKTANÁR ANGOLBÓL, MA-
TEMATIKÁBÓL GYAKORLATTAL VIZSGÁKRA 
FELKÉSZÍT, KORREPETÁL EGYÉNILEG BEL-Bu-
DÁN. Tel.: 06 30 749-2507

ANGOL NYELVTANÍTÁS fordítótól. Házhozme-
netellel. 1 óra 3000 Ft. 2 óra 5000 Ft. Dr. Keme-
nesi Zsuzsanna. Tel.: 06 30 184-9164

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves kül-
földi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRAN-
CIAOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára fel-
készítést és társalgást vállal felnőtteknek 
és tanulóknak minden szinten. Tel.: 06 30 
373-8069

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

Német nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés 
diplomás némmetanárral, külföldi tapasztalattal 
Tel: +36-20-5939427

Matematika-, fizikatanítás általános és közép-
iskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 
06 30 461-8821

Matematikából korrepetálást vállal matematikus 
egyetemi hallgató. Házhoz megyek! Tel.: 06 30 
572-7416

 INGATLAN 
Hosszabb távra kiadó három helyiségből álló 
36 m²-es üzlethelyiség a II., Petrezselyem ut-
cában. Érdeklődni a Petrezselyem10ad@gmail.
com e-mail-címen, vagy a 06 70 230-8843-as 
telefonszámon lehet.

Diplomaták és külföldi üzletemberek részé-
re keresek lakást, házat, ikerházat hosszú 
távú bérlésre. Tel.: 06 30 924-7165

Keresünk kiadó igényes családi házat 3000 
euróig német család részére. BakosLak In-
gatlan. Tel.: 06 20 974-0571

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

KERESEK eladó, vagy minimum egy évre bérel-
hető lakást. Tel.: 06 30 729-7546

ELCSERÉLNÉM BRANYISZKÓ úTI KÉTSZO-
BÁS, ELSŐ EMELETI, GARÁZZSAL RENDELKE-
ZŐ LAKÁSOMAT KÖRNYÉKBELI, LEGALÁBB 
HÁROM SZOBÁS LAKÁSRA. TEL.: 06 20 965-
8174, 06 30 986-2080

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

A II., Napvirág utcában I. emeleti 80 m²-es, 
nappali + két hálós, panorámás lakás 22 
m²-es külön bejáratú garzonnal eladó. 
Irányár: 75 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005

ELADÓ LAKÁS A II. KERÜLETBEN, A ZÖLDKŐ 
uTCÁBAN NÉGYLAKÁSOS LAKÓPARKI TÁR-
SASHÁZBAN. A FŰTÉST ÉS A MELEGVIZET 
KOMBI KAZÁN BIZTOSÍTJA. A LAKÁS FÖLD-
SZINTI, HÁROMSZOBÁS, ERKÉLYES, K–NY-I 
TÁJOLÁSú. VILÁGOS, CSENDES, JÓ ELOSZTÁ-
Sú. IRÁNYÁR: 58 M Ft. TEL.: 06 30 919-8588

A II., Csejtei úti lakóparkban földszinti, há-
romszobás, kertkapcsolatos lakás tárolóval, 
garázzsal eladó. Irányár 69,9 M Ft. Tel.: 06 
20 932-5005

A II., Frankel Leó úton földszinti 24 m²-es 
felújított garzon eladó. Irányár: 18,5 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

A II., Trombitás úton 85 m²-es 2,5 szobás, 
erkélyes lakás eladó. Ára: 56 M Ft. Tel.: 06 
30 960-8862

Rózsadomb csendes utcájában a Millenáris mel-
lett 1,5 szobás, újonnan felújított, berendezett, 
utcára néző 25 m²-es ingatlan eladó. 15,9 M Ft. 
Tel.: 06 30 952-3368

A II., PRÍMÁS uTCÁBAN ELADÓ MAGAS-
FÖLDSZINTI 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 te-
rasszal eladó. Irányár: 115 M Ft. Tel.: 06 30 
960-8862

Telek eladó Rózsadomb--Rézmál határán. Pa-
norámás. 199 000 000 forint. Tel.: 06 30 729-
7546

Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es teraszos, polgári 
lakás garázzsal tulajdonostól eladó. Irányár: 95 
M Ft. Tel.: 06 30 438-9320

Eladó 66 m²-es panorámás lakás a Kapy utca és 
a Törökvész út kereszteződésében „A” torony-
házban. A hirdetés megtekinthető az ingatlan.
com 22974360-as hirdetésszámon.

A II/A kerület határán, a Nagykovácsi útnál 
a Hillside lakóparkban igényes, 160 m²-es 
kétszintes sorház dupla garázzsal eladó. 
Irányár: 89 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005

A Máriaremetei úton 170 m²-es ikerház nagy 
garázzsal, 600 m²-es telekkel 79 millióért tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06 20 956-7033

SÜRGŐS! ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEKET KERE-
SÜNK HIDEGKúTON, HŰVÖSVÖLGYBEN. TEL: 
06 30 552-3166

A Vígszínháznál 76 m²-es háromszobás, III. 
emeleti lakás liftes házban eladó. Irányár: 39 
800 000 forint. Tel.: 06 30 729-7546

A XII., Táltos utcában liftes, kertes társasházban 
I. emeleti, 70 m²-es, két és fél szobás felújított 
lakás 39.8 millióért eladó. Tel.: 06 20 967-5691

XII. kerületi, 109 m²-es, négyszobás zöldövezeti 
erkélyes lakás garázzsal 83 millió. Tel.: 06 20 
967-5691

A XII., Táltos utcában 140 m²-es ötszobás fel-
újított lakás I. emeleti, liftes épületben 84 millió. 
Tel.: 06 20 967-5691

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

Apróhirdetések

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.



30. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

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

Balatonszemesen 1411 m²-es kertben 2,5 szo-
bás, pincés, komfortos ház eladó. Tel.: 06 20 
916-5913

FELSŐTENGELICEN, TÁJVÉDELMI KÖRZET 
TERÜLETÉN 140 m²-ES LAKÓHÁZ ELADÓ. A 
KÖZELBEN TERMÁLFÜRDŐ ÉS EGY NÉGY-
HEKTÁROS, HORGÁSZÁSRA ALKALMAS TÓ 
TALÁLHATÓ. BuDAPESTI INGATLANCSERE IS 
ÉRDEKEL. TEL.: 06 20 996-1284

A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A Bu-
DAI CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK 
SPECIALISTÁJA. EGY BARÁTSÁGOS IRODA 
27 éve a VEVŐKÉRT és ELADÓKÉRT! SZE-
RETETTEL VÁRJuK MEGKERESÉSÉT: www.
piramisingatlan.hu Tel.  33-55-965.

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei 
részére keres ELADÓ ingatlanokat azon-
nali fizetéssel. Tel.: 326-0618, zsuzsanna.
bakos@t-online.hu Tel.: 06 20 974-0571

Budai ingatlanok specialistája 1995 óta! Ha 
elad vagy bérbead, hívjon, segítek Önnek 
is! www.morrison.hu Tel.: 06 30 948-4515

INGATLANIRODÁNK ELADÓ BuDAPESTI LA-
KÁSOKAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: 
GYORSAN HOZZuK A VEVŐT, JuTALÉK 3%, 
ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, 
KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK 
LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JuTALÉ-
KOT KAP! LAuRuS INGATLAN. TEL.: 06 20 
966-3960

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

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SO-
RON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍ-
TŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ 
MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI 
HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KA-
TALIN FOGTECHNIKuS MESTER, 1013 BP., 
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 
222-3016

Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi Erzsé-
bet fasor 51. alatt csütörtökönként 14--18 óráig. 
Idegbecsípődések, ízületi blokkok, porckorong-
sérvek, nyaki eredetű szédülések megszüntetése. 
Fülakupunktúrás fogyókúra. Bejelentkezés alap-
ján. Dr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: 06 
30 945-8477

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakren-
delőkben, a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy 
az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06 20 595-3057

GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS – ÁGNES GYÓGY-
MASSZÁZS. Stresszoldó és közérzetjavító 
gyógymasszázs, hát-, talp-, nyirok- és svéd-
masszázs harmonikus, békés környezetben: 
Máriaremetei út 38. Előjegyzés: 06 30 4545-
120.

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA 
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASZ-
SZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÉTVÉ-
GÉN IS. Tel.: 06 30 206-4801

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

 VÍZ–GÁZ–VILLANY 
DuGuLÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORS-
SZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy 
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, ga-
ranciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948

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

GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-, 
villany-, fűtésszerelés és teljes körű márkafüg-
getlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, 
garanciával 0–24 óráig. Tel.: 292-1990, 06 20 
334-3438

DuGuLÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek 
azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, fal-
bontás nélkül. Tel.: 227-7210, 06 30 940-
0748

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-, 
GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉS-
SEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB 
ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS 
GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 
258-0000

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

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

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

GÁZ-VÍZ: JuNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG 
STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KAR-
BANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-
6304

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF 
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉT-
VÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ uTCA 
5/B. TEL.: 397-2458, 06 30 933-3620

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállalja: 
egyszerűsített gázkészülék-csere (terv és 
meó nélkül), gázkészülékek műszeres be-
vizsgálása, beállítása, szénmonoxid-mérés, 
gázszivárgás keresése, gázkészülékek mű-
szeres hatásfokmérése és optimális műkö-
dés beállítása, kéményhuzat vizsgálata, gáz-
készülék tisztítása, karbantartása, javítása, 
szerelése, fűtési rendszerek átvizsgálása, át-
mosása, 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

Elektromos cserépkályha javítása, villany-
bojler, villanyszerelés, mérőhely-kiépítés, 
EPH (érintésvédelem, tűzvédelem) javításo-
kat vállalok. www.elektromoscserepkalyha.
hu Tel.: 06 20 530-0344

VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kap-
csolók, lámpák cseréje garanciával. Boda 
Zsolt villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 
06 30 333-6363

VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELúJÍ-
TÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK, 
SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 
06 20 546-6304

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

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

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

Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burko-
lás, 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 válla-
lom. Tel.: 06 20 979-0521

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

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

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó au-
tomatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, 
kerítések. frimari53@gmail.com. urbanek. 
Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429

ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MuNKÁK, VÉDŐ-
RÁCSOK, KAPuK-TOLÓKAPuK, SZERKEZE-
TEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍ-
TÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 
30 292-3247

ASZTALOS, LAKATOS MuNKÁK. BúTOROK, 
AJTÓK, KAPuK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FEL-
úJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 
06 20 546-6304

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

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AuTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓ-
GÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, 
GARANCIÁVAL. BÍRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20 
937-8110

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

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

TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LEMEZLE-
JÁTSZÓK, HIFITORNYOK JAVÍTÁSA, SZER-
VIZELÉSE HELYSZÍNEN. TARI ISTVÁN. Tel.: 
06 20 546-6304

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

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

 REDŐNY 
REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GuRTNICSERE. 
BIZONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉ-
SE, KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 
546-6304

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉ-
SE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZú-
NYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! 
Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

REDŐNYÖS MuNKÁK, GuRTNICSERE RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELuXA, SZúNYOG-
HÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 
06 20 934-5728

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, füg-
gönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szi-
getelése. Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894

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

Lépcsőházak, irodák teljes körű takarítását vál-
laljuk. Csapatunk precíz, kifogástalan munká-
jára 100%-os garanciát biztosítunk! Tel: + 36 
30 455-1522

 SZOLGÁLTATÁS 
Ha Önnek 24 órás felügyeletet igénylő, 
önmagát ellátni képtelen hozzátartozója 
van, akkor mi ezt 14–60 napos átmeneti 
időre biztosítjuk számára kertes, bel-budai 
ingatlanunkban egy- vagy kétágyas elhe-
lyezéssel, gyakorlott személyzettel. Tel.: 06 
30 385-7252

LOMTALANÍTÁS! HAGYATÉK, INGATLAN, PIN-
CE-PADLÁS LOMTALANÍTÁSA, ÜRÍTÉSE. ÉRTÉK-
EGYEZTETÉSSEL DÍJTALANUL IS! MAGYAR IMRE, 
TEL.: 06 30 398-1597

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

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

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

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

Kutyakozmetika, 1025 Budapest, Csévi u. 1. 
Tel.: 06 30 324-9987

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

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

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, 
permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szi-
lágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506

Teljes körű kertgondozás kertészmérnök 
csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szál-
lítással. www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 
907-5948

Fakivágás, fagondozás kerületi vállalkozás-
tól, zöldhulladék aprítása, szállítása, tus-
kómarás. Boda János okl. kertészmérnök, 
www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT 
ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KI-
SZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
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INGYENES
FELMÉRÉS!
www.vitatherm.hu

KLÍMÁK 
KARBANTARTÁSA 

– SZERELÉSE – 
FORGALMAZÁSA
06-20-457-6039

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG 
–  KORREKT ÁR !

06-30-709-7600

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

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

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZ-
PÉNZÉRT BúTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, 
CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNY-
VEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSuKAT, BOROS-
TYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KI-
SZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK 
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, POR-
CELÁNOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. 
TELJES HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMA-
GASABB ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. heren-
di77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151

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

A BP. II., KELETI KÁROLY uTCA 33. ALATTI 
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA RÉGI 
BúTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, POR-
CELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSuT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYA-
TÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍV-
HATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, KE-
RÁMIÁT, FESTMÉNYT, BúTORT, ÓRÁKAT, 
BOROSTYÁNT, NuMIZMATIKÁT, SZŐNYE-
GET, TELJES HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIK-
KET, FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET, OBJEKTÍVEKET. 
PINTÉR NIKOLETTA. TEL.: 466-8321, 06 30 
973-4949

Megvételre keresek kis és nagy HANGLE-
MEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.: 06 20 
363-2050

Régi és új könyvek, teljes könyvtárak, zenei gyűj-
temények (cd, hanglemez, dvd), plakátok, képes-
lapok készpénzes felvásárlása. Tel.: 789-2401, 
06 20 937-8592

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753

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

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

 EGYÉB 
KÖZÉPKORú EGYEDÜLÁLLÓ NŐ ÉLETJÁ-
RADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST 
KÖTNE IDŐS HÖLGGYEL VAGY úRRAL EGY-
ARÁNT. TEL.: 06 20 505-6495

A rejtvény fő soraiban Bruce Lee szavait rejtettük el. 
A 2017/9. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szép em-
lékek elveszett ékszerek”. A helyes megfejtést beküldők közül 
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az oázis Kertészet 
5000 ft. értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyerte-
sek: Dr. Bányainé Mihályi Zsuzsanna, Dénes Ildikó és Va-
lasinyóczki Andrásné. Gratulálunk, a nyereményeket postán 
küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 
1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkeru-
let.hu címre legkésőbb 2017 július 8-ig.

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

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

Eltartási szerződést kötnék ottlakással idős 
hölggyel. Rendezetten élő, szellemi foglalko-
zású 52 éves nő vagyok. Tel.: 06 70 616-1965

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: egyedi, mé-
retre készülő kötött (horgolt) ruhadarabok 
nagy fonalválasztékkal. www-kotode.hu 
Tel.: 356-6009.
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Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt 
júniusban is! Látogasson el hozzánk!

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

ingyeneS halláSvizSgálat
éS próbahordáS

kérjen időpontot moSt!

megbízhat 
bennünk

vizSgálat
gondozáS

Szakértelem

Kutatási adatok szerint a magyar lakosság 10
százalékának van vala milyen mértékű hallás -
csökke  nése.

A fokozatosan romló hallás az érintetteknek
sokszor alig tűnik fel, sőt idő vel meg szokottá is
válhat ez az állapot. Aki rosszul hall, hajlamos
lehet akár a kör nyezetét is hibáztatni: sutyorog-
nak, nem beszélnek ért he tően, hadarnak. Az
ebből eredő konflik tusok, sér tettség, a meg nem
ér tett ség akár a hozzátartozóktól való elfordu -
lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   nö ve kedett jár-
műforgalom követ kez té ben az autó vezetés és a
gyalogosként való köz lekedés egyaránt maxi -
mális oda figye lést igényel. Hogy meg előz zük a
bal ese teket az utakon, pontosan kell hallanunk, mi-
lyen irányból jönnek az autók, a bu szok, a ke rék  pá -
rosok vagy éppen a gya lo go sok. Ahhoz, hogy a hang
irá nyát meg tudjuk állapítani, működnie kell az
úgy nevezett térbeli hallásunknak. Ennek
alapvető felté tele pedig az, hogy mindkét fülünkkel
tökéletesen jól hall junk. Ebből követ ke zik, hogy
számos kisebb-nagyobb bal ese tet el lehetne ke -
rülni, ha a hallás prob lémá kat időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye zet ből érkező
visszajelzések ha té konyan ráirá nyít hatják az
érintett figyelmét a problé mára, és így idővel
talán elfogadja, hogy segítségre van szük sége. Ha
már eddig eljutottunk, ne engedjük el sze -
rettünk, isme rősünk ke zét: kí sér jük el a
hallás vizs gá latra, várjuk meg vele az ered-

ményt és segítsük őt a hallás javító esz köz
kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta nulni hal-
lani, és ezt csak türe lem mel, gyakorlással
érhetjük el. Sokszor a hoz zá tar to zók sze re pe
legalább olyan fontos, mint a jól beállított halló -
ké szülék rend  szeres viselése, főleg ha idő sebb
családtagról van szó; bizto san mindenkinek a
családjában van valaki, akinek szüksége van fi-
gyelemre, biztatásra, hogy meg tegye az első
lépést. A hallás vizsgálatra nem kell várni;
mindenki egyéni időpontot kap az Ampli-
fonnál, és sze mély re sza bott audio lógiai
ellá tásban részesül.

Érde mes tehát most be je lent  kezni a
cikk melletti hirdetésben található telefon-
számok egyikén.

Működő térbeli hallással biztonságosabb
az utcai közlekedés.

Segítsünk neki!
Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája

van, de homokba dugja a fejét?
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Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

Nyitva: • hétfő-péntek: 7-16 • szombat: 7-12 • vasárnap zárva
Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, kulé- és gyöngykavics, termőföld, 

betonacél, szegélykő, térkő, vakolat, csemperagasztó. 
Cement és zsalukő kedvezményes áron!

Gépi földmunka, bontás, verőfejjel és szállítással is, tereprendezés,
alap-, és sáv-alapásás, árokásás.

1028 Pesthidegkút-Ófalu, Patakhegyi út 83-85.

Tankoljon olcsóbban, helyben!
Tel: 397-2523

Nyitva: • H–P: 6–19 h • SZO.: 6–16 h • vasárnap zárva
95-ös • Gázolaj • PB gáz • Telefon egyenleg feltöltés 

 • Autópálya matrica • Megyematrica •  Útdíj egyenlegfeltöltés 
• Bankkártyás fizetés 

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

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

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

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

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

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

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

• Fogpótlás • Implantáció • Szájsebészet

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

Altatásban is!


