
Újjászületett a Klebelsberg-kastély

Átadták az idei kerületi kitüntetéseket

Prof. Dr. Bagdy Emőke Dr. Hankóczy JuditVerrasztó GáborBerczik Sára

A II. Kerület Napja alkalmából immár 18. al-
kalommal adták át a kerületi kitüntetése-
ket. Idén a II. Kerület Díszpolgára címet Prof. 
Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus-
nak, a Posztumusz Díszpolgári Címet Ber-
czik Sára mozdulatművésznek adományozta az 
önkormányzat képviselő-testülete a polgárok 
javaslata alapján. A  II. Kerületért Emlékérmet 
Verrasztó Gábor író, újságíró, többek között a 
Budai Polgár helytörténeti cikkeinek szerzője, 
valamint dr. Hankóczy Judit kardiológus főorvos 
vehette át. (Folytatás a 3. oldalon.)

Ünnepélyes keretek között adták át jú-
nius 21-én a magyar kormány 1,15 milliárd 
forintos támogatásával felújított Klebels-
berg-kastélyt. Ezzel a pesthidegkútiak több 
évtizedes álma valósult meg. 
 
A megjelenteket Láng Zsolt polgármester kö-
szöntötte, beszédet mondott Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési 
képviselője. Az egykori vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter otthona a magyar kormány 
1,15 milliárd forintos támogatásával újult 
meg, a jövőben a néhai politikus életművét 
bemutató emlékhelyként, valamint vendég-
házként működik majd.

Mint Láng Zsolt polgármester köszöntőjé-
ben elmondta: a Klebelsberg által 1923-ban 
megvásárolt birtok története hű lenyomata 
a magyar nemzet elmúlt 94 évének: az épí-
tésnek, a rombolásnak, a kitelepítésnek, ér-
tékeink elporlasztásának, a kétes gazdasági 
tranzakcióknak, a megmaradt közösség kiál-

lásának és az újjáépítésnek. A rendszerváltás 
után azonnal megjelent a lakossági igény a 
kastély helyreállítására, Klebelsberg elhall-
gatott életművének rehabilitációjára. Meg-
alakult a Klebelsberg Emléktársaság Jókai 
Anna elnökletével, az önkormányzat minden 
évben Klebelsberg Hetet szervez az emlék-
társasággal karöltve, a szomszédban található 
művelődési házat pedig – szintén a néhai kul-
tuszminiszterről – Klebelsberg Kultúrkúriá-
nak nevezték el – tette hozzá a polgármester.

(Folytatás a 8-9. 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 (1024 Keleti Károly u. 13/b) július 1. és au-
gusztus 23. között zárva tart. Nyitás augusztus 24-én. E-mail: fidesz02@enternet.hu.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelent-
kezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: 
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás, 
minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
KéPVISELőI IRODA: Varga Mihály (a 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 a nyári időszakban július 3-tól augusztus 
18-ig minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között lesz 
nyitva. Első rendes nyitvatartási nap: augusztus 21-én 12-18 óráig.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén 
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra 
között a Széphalom vendéglőben (1028 Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat: 
időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs 
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demok-
rata 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 hónap első hét-
főjén 15–17-ig fogadóórát tart (1027 Frankel Leó út 5., tel.: 346-5408).

Ismét ingyenes lakossági veszélyeshulladék-gyűjtést tartott a II. Kerületi Önkormányzat 
június 17-én délelőtt két helyszínen. A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolójánál 
és Pesthidegkúton a Temető utcánál várták a kerületi lakókat, hogy leadják a veszé-
lyes anyagokat. A több mint 11 tonna hulladék közül 4 tonnát tett ki az elektronikai 
hulladék, a korlátozott számban leadható gumiabroncsból 2 tonna jött össze, festék-
maradékokból pedig 3,3 tonnát gyűjtöttek be.

A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjánál 
lapunknak azt is elmondták, hogy az előzetes felhívás ellenére sokan hoztak olyan 
hulladékot, amit nem tudtak átvenni. Mint jelezték, hogy a veszélyeshulladék-gyűjtés 
nem lomtalanítás, ezért az előzetesen meghirdetettektől eltérő hulladékot a jövőben 
sem lehet majd leadni. Legközelebb NOVEMBER 11-én lesz ingyenes önkormányzati 
veszélyeshulladék-gyűjtés.

A legutóbbi veszélyeshulladék-gyűjtés keretében több mint 11 tonna 
anyagot adtak le a kerületi lakók. Sajnos vannak, akik továbbra is lom-
talanításként tekintenek az önkormányzat ingyenes szolgáltatására.

A veszélyeshulladék-gyűjtés 
nem lomtalanítás
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☻(Folytatás az első oldalról.)

A II. Kerület Díszpolgára címmel 
azokat a városrészünkben élő sze-
mélyeket tüntetik ki, akik a művé-
szeti, tudományos, sport- vagy köz-
életben kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak, és életművükkel kerü-
letünk hírnevét öregbítik, szellemi 
értékeit gazdagítják. A  II. Kerüle-
tért Emlékérmet azoknak a szemé-
lyeknek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági szerve-
zeteknek adják, akik, amelyek a ke-
rület fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális és gazdasági 
élet bármely ágazatában hangsúlyo-
zottan hasznos munkát végeznek, és 
maradandó eredményeket érnek el.

A június 21-én a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban rendezett 
ünnepélyes gálaműsor házigazdája 
Láng Zsolt polgármester volt, a ven-
dégek között pedig mások mellett 
Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, a II. és III. kerület ország-
gyűlési képviselője, őexcellenciája 
Rahul Chhabra, India magyarorszá-
gi nagykövete, Dankó Virág alpol-
gármester és Szalai Tibor jegyző fog-
lalt helyet.

A polgármester, aki immár tizen-
egyedik alkalommal adta át a ke-
rületi elismeréseket, első szavaival 
szűkebb hazánkat, a II. kerületet 

méltatta, amely sajátos értékeket 
képvisel történelmi múltjával, az 
itt élt és alkotott polgáraival, akik 
nemcsak a főváros, de az egész ma-
gyarság legkiválóbb képviselői vol-
tak – akárcsak a ma köztünk élő 
utódaik. A  kerület vezetőjeként 
beszélt a felelősségről, ami a vá-
rosrész továbbfejlődését hivatott 
elősegíteni, és megemlítette, hogy 
éppen aznap adták át Orbán Viktor 
miniszterelnökkel és Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszterrel a 
hányatott sorsú, de mára megújult 
Klebelsberg-kastélyt. Beszéde zá-
rásaként a nemrég elhunyt író, evangéli-
kai Anna szavaival köszöntötte az 
idei év kitüntetettjeit: „Hiszek ab-
ban, hogy az embernek van egy maga-
sabb rendű küldetése, amit rábíztak. 
Értéknek azt tartom, ami ebből a vi-
lágból olyan dolgot tud felmutatni, 
amely a bármikor érkező elmúlás pil-
lanatával együtt nem enyészik el”. 

A díjazottak tiszteletére össze-
állított műsorban közreműködött a 
Misztrál együttes, Sudár Annamária 
előadóművész, Orosz Zoltán harmo-
nikaművész, Jekl László, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese, 
dr. Törös Edit főorvos, valamint Ruip 
Katica, Csomai Renáta, Fibecz Ale-
xandra, Ludányi Laura, Szeged Jan-
ka, Szekeres Eszter és Vándor Ágnes 
ritmikusgimnasztika-versenyzők.

Átadták az idei kerületi kitüntetéseket

Az idei kitüntetéseket Prof. Dr. Bagdy Emőke, Valent László 
(Berczik Sára keresztfia), Verrasztó Gábor, dr. Hankóczy Judit 
és Puskás Judit (a Berczik Sára Budai Táncklub igazgatója) 
vette át Láng Zsolt polgármestertől

A KTC-Vuelta Sportegyesület versenyzői

Orosz Zoltán harmonikaművész

A Misztrál együttes
és Sudár Annamária előadóművész
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– Meghatódott vagyok, nehéz szavakat talál-
ni, pedig előadásaimmal bizonyítom, hogy 
nem keresgetem a szavakat, hanem találom. 
Sok dicséretet hallottam most magamról, és 
felmerül bennem a kérdés, hogy valóban, így 
látnak-e engem. Hihetetlenül jóleső érzés. 
Pszichológusként tudom, ha így túlértékel-
nek valakit, akkor az a szeretet jele és bizo-
nyítéka – fogalmazott. Megjegyezte, ebben 
a zord világban egyre kevesebb az egymásra 
figyelés és a szeretet. Mégis, ilyen alkalmak-
kor bebizonyosodik, hogy ez másképp is tud 
lenni. – Az élet értelme a szolgálat. Remélem, 
hogy még sokáig szolgálhatok, szolgálhatom a 
II. kerület polgárait! Én is II. kerületi polgár 
vagyok, most már díszpolgár is. Mindig igent 
mondok a hívásokra, ott leszek és teszem a 
tőlem telhetőt, amíg csak élek – zárta beszé-
dét Bagdy Emőke. A  népszerű pszichológus 
rendszeresen fellép a Templomkerti Esté-
ken, és a II. kerületiek egészségéért dolgo-
zó Törös Közhasznú Alapítvány tagja. Utóbbi 
alapítója dr. Törös Edit főorvos, aki szívbéli jó 
barátja, ezért a kitüntetett kérésére ő zongo-
rázott az ünnepségen.

Bagdy Emőke úgy véli, hogy a pszichológia 
a reménység tudománya és gyakorlata, soha 
nincs végzetes helyzet, visszafordíthatatlan 
csak a halál maga. Éppen ezért mindig azokra 
az erőforrásokra, boldogságforrásokra hivat-
kozik előadásaiban, amelyek megtartják az 
embert, aki így juthat el a megküzdés külön-
böző módozataitól a vallási hitrendszerekig. 
Mint mondta, ezek lehetnek az ember nagy 
megtartó erői, feltéve, ha neveltetése által 
részesedik ezekben a gondolatokban. 

A magyar klinikai pszichológia legjelen-
tősebb alkotó személyisége Tiszafüreden 

született. Gyógytornásznak tanult, majd 
1964-ben iratkozott be az ELTE pszicholó-
gia szakára. 1968-tól 2001-ig munkássága a 
dr. Mérei Ferenc vezette Lipótmezőhöz kötő-
dött. Mérei utódaként megteremtette a klini-
kai pszichológus korszerű szakmai szerepét. 
1985-ben Debrecenben a Személyiség- és 
Klinikai Pszichológiai oktatócsoport, majd 
tanszék vezetője lett. 2000-től megalapította 
a Károli Gáspár Református Egyetem pszi-
chológiaszakát, amely országos elsővé nőtte 
ki magát az egyetemek szakmai versenyé-
ben. Mint azt lánya, dr. Császár-Nagy Noémi, 
a Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője el-
mondta, édesanyját igazi mesterének tekinti.

Pál Ferenc római katolikus pap, mentál-
higiénés szakember azt nyilatkozta Bagdy 
Emőkéről, hogy már gyerekként lenyűgözve 
hallgatta őt, mert mindig közérthetően be-
szélt pozitív dolgokról, és mindig tudatosan 
a megoldásokat kereste. – Megtanultam tőle 
egy életre azt a kifejezését, hogy „hogyan tud-
nánk magunkat elcsábítani a jóra” – emléke-
zett. Hozzátette, a professzor asszony önma-
gát odaadva tud fontos ügyek mellé állni.

NZSA

A díjkiosztó gálaest főszereplője idén az 
ország egyik legismertebb pszichológusa, 
Prof. Dr. Bagdy Emőke Prima Primissima 
díjas klinikai szakpszichológus, pszichote-
rapeuta, egyetemi tanár, professor emeri-
ta volt, akinek a II. Kerület Napja alkal-
mából díszpolgári címet adományozott a 
polgárok javaslata alapján az önkormány-
zat képviselő-testülete.
 

Prof. Dr. Bagdy Emőke
A II. kerület díszpolgárA

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár

BAgDY EMőKE az utóbbi évtizedekben több mint 
1600 előadást tartott, számos könyve jelent meg. Mé-
diaszereplései, ismeretterjesztő művei tették a hazai 
klinikai pszichológia „királynőjévé”. Évtizedek óta II. 
kerületi polgár, aki szakemberként és civil lakosként is 
jelen van a helyi közösség életében ismeretterjesztő 
előadásaival, egészségügyi fórumokon vállalt sze-
repléseivel. Életműve mind hazai, mind nemzetközi 
szinten kiemelkedő, példamutatóan valósítja meg a 
kutatás, a tanítás és a gyógyítás összhangját.

Varga Mihály is gratulált 
a kerület új díszpolgárának
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mozdulatművész, koreográfus, zene- és táncpedagógus, mesteredző

A II. kerület posztUMUsz díszpolgárA

Berczik Sára

Berczik Sára 1906-ban született 
Miskolcon. Elismertségéhez és 
népszerűségéhez nem vezetett 
könnyű út. Édesanyját már négy-
éves korában elveszítette, nagy-
nénje nevelte Debrecenben, az ő 
balettiskolájában kezdte a tánc-
tanulást. Később Bécsben tanult, 
16 évesen már a Pesti Vigadóban 
önálló táncestet adott. A Zene-
akadémia zongora-, továbbá 
énektanár szakán diplomázott, 
majd a mozdulatművészeti dip-
loma megszerzése után tánc-
iskolát nyitott 1932-ben. Meg-
alkotta saját modern metodikai 
módszerét, az esztétikus test-
képzést. Több növendéke dip-
lomát szerzett és önálló esteken 
szerepelt, köztük Hajós Klára, E. 
Kovács Éva, Egri Zsuzsa (Torino), 
Szöllősi Ágnes, Fáy Marika (Lon-
don) és még sokan mások.

A mozdulatművészeti tevé-
kenység betiltása után a Test-
nevelési Főiskolán 1949-ben 
bevezetett művészi torna veze-
tő tanára lett. Férje tiszti múltja 
miatt azonban 1951–1953 között 
kitelepítették. Visszatérte után 
közel két évtizeden át a magyar 
női tornászválogatott koreográ-
fusa lett, koreográfiájával a női 
tornász kéziszercsapat arany-
érmet szerzett az 1956-os mel-
bourne-i olimpián. 1958-tól 
RSG sportágban a női tornász-
válogatott keret vezetőedzőjének 
választották. 

A Színművészeti Főiskola női 
hallgatóinak mozgástanára is 
volt. Ezzel kapcsolatban egyik 
tanítványa, Hűvösvölgyi Ildikó azt 
mondta: „Sári néni egy csoda volt. 
1971-ben indult a mi osztályunk, 
akkor ismertem őt meg. A művészi 
torna tantárgyat tartotta színész-
nőknek két évig. Szenvedélyesen 
megszállottja volt a mozdulat-
művészetnek, emellett nagyszerű 
pedagógus is volt, aki mindent át 
akart adni nekünk. Nem csoda, 
hogy amikor már nem tanított 
minket, mi, színésznők követtük őt 
ide, a Budai Táncklubba. Margitai 
Ági, Tordai Teri, Földi Terike, Szirtes 
Ági, Békés Itala mind hozzá jártak. 
Nagy hálával és nagy szeretettel 
gondolok rá, és büszke is vagyok 
arra, hogy Berczik Sára-díjas let-
tem évekkel ezelőtt. Nagyon örülök, 
hogy díszpolgár lett. Hozzátartozik 
a II. kerülethez.”

1962-től Berczik Sára a Budai 
Táncklub pedagógusa, majd mű-
vészeti vezetője lett. Diákjainak 
meghatározó élményt nyújtva 
adta át művészetét, valamint 
páratlan sportgimnasztikai és 
mozgásfejlesztő gyakorlatokat 
dolgozott ki. Egészen 1999-ben 
bekövetkezett haláláig a Budai 
Táncklub művészeti vezetője-
ként dolgozott. 

 – Hihetetlen fantáziája volt 
– emelte ki egykori tanítványa, 
Szollás Erzsébet, a Berczik Sára 
Budai Táncklub művészi torna 

tagozatának vezetője. – Amíg 
együtt dolgoztunk, nem volt két 
egyforma órája. De ezt úgy kell 
érteni, hogy 25-30 éven át. Vit-
te a fantáziája, egy mozdulatból 
elindította a mozgássort, és egé-
szen máshova érkeztünk a végé-
re, mint ahová az előző órán. És 
hihetetlen munkabírása is volt: 
bejött reggel, megtartotta a kon-
ditornát az asszonyoknak, majd 
a színésznőknek, hazament, ket-
tőre visszajött, és este tízig taní-
tott, szinte szünet nélkül. Mindig 
a maximumra törekedett, arra, 
hogy a lehető legszebb, a leghar-
monikusabb mozgássort hozza 
létre, ami a zenével együtt olyan 
csodálatos dolgot szült, ami az ő 
védjegye lett. Nagyon sokan kö-
vették és elismerték őt, és elis-
merik a mai napig is, mint a XX. 
század egyik nagy táncművészét 
és -pedagógusát – emelte ki 
Szollás Erzsébet. 

Tehetségével olyan kitartás és 
szorgalom párosult, mely túl-
juttatta és felülemelte a nehéz-
ségeken. Berczik Sára nemcsak 
tanított, hanem a szépre, az élet 
esztétikájára irányította növen-
dékei figyelmét, és a külső-belső 
harmónia megteremtésén fára-

dozott. Mottója: „A szépet szeresd 
egy életen át!”

Valent László, Berczik Sára 
unokaöccse, egyben keresztfia 
elmondta, hogy Sári néni 93 éves 
korában halt meg, munkássága 
megőrzésére hozták létre a Ber-
czik Sári Néni Mozdulatművé-
szeti Alapítványt, aminek a Ka-
pás utcai táncklub az otthona. Az 
alapítvány minden évben meg-
rendezi az országos elismertsé-
gű Berczik Sára Emlékversenyt, 
ezzel is őrzik emlékét. Módsze-
rének tanfolyamokon történő 
továbbadásával próbálják fel-
idézni és életben tartani páratlan 
gyakorlatanyagát a Berczik Sára 
Budai Táncklubban.

A II. Kerület Posztumusz Dísz-
polgára címet Valent László és 
Puskás Judit, a Budai Táncklub 
vezetője vette át, aki a díjátadó 
gálán elmondta: – Szerencsés-
nek tartom magam, hogy Ber-
czik Sárával együtt dolgozhattam, 
fiatal táncpedagógusként megis-
merkedhettem vele és munkás-
ságával. Szerény személyisége és 
művészeti sokoldalúsága példa 
volt a múltban kortársainak és 
példa a jelen művészetoktatói-
nak is. Ld

„Akik ismerik, akik ebben a szakmában mozognak, nevét csak a 
legnagyobb áhítattal ejtik ki” – mondta Berczik Sáráról Vitray Ta-
más 1997-ben, a Töltsön velem egy órát című műsorában.
 

A posztumusz díszpolgári kitüntetést 
Valent László és Puskás Judit vette át
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Verrasztó Gábor 1964. március 12-én 
született Orosházán. Anyai nagyapja mű-
bútorasztalos és faszobrász volt, akinek 
tehetségét lánya is örökölte, az édesanya 
szintén csodálatos fafaragásokat készített. 
Édesapja Verrasztó Antal író, akinek több 
mint harminc – szépirodalmi és helytörté-
neti – kötete jelent meg. Szülei baráti kö-
rébe írók, költők, festők és szobrászok tar-
toztak, ami a felcseperedő Gábor számára 
– későbbi pályája és életszemléletének ala-
kulása szempontjából – meghatározó volt.

Nyolcévesen regényíró akart lenni, ti-
zennégy évesen kezdett verseket, novel-
lákat írni. 1982-ben érettségizett a Sebes 
György Kereskedelmi és Közgazdasági 
Szakközépiskolában Békéscsabán, és még 
ugyanebben az évben jelent meg első pub-
likációja a Békés megyei Népújságban, 
első önálló helytörténeti munkája pedig 
A  nagymágocsi kastély címmel 1990-ben 
látott napvilágot Nagymágocson.

1993-ban végezte el a Bálint György Új-
ságíró Akadémiát. 1994–1998 között a Zsaru 
Magazin megbízott rovatvezetője volt, majd 
1999–2007 között, mint a Mister Magazin – 
úriembereknek – úriemberekről állandó mun-
katársa dolgozott. 

– Itt tíz évet töltöttem el – mesélte egy ko-
rábbi interjújában Verrasztó Gábor. – Beszé-

des képek címmel kaptam egy rovatot, ahol 
helytörténeti cikkeket, illetve tematikus 
írásokat jelentettünk meg mindig egy-egy 
képhez, képcsoporthoz kapcsolódva. Ehhez 
részben saját képeslap-gyűjteményemet is 
felhasználtam. Írtam gasztronómiáról, pél-
dául a csokoládé történetéről, de sajtokról, 
a teáról és a sörről is készítettem historikus 
összeállítást.

2001-ben jelent meg első cikke a Budai 
Polgárban, ami a Marczibányi tér és az Ez-
redes utca sarkán álló földszintes sárga ház 
történetéről szólt, ahol a múlt század elején 
Bródy Sándor és a fia, Hunyady Sándor élt. 
Rendszeresen 2008 óta publikál a II. Kerü-
leti Önkormányzat lapjában, 2015-től pedig 
a Hegyvidék külső munkatársaként is dolgo-
zik. Napi- és hetilapokban, folyóiratokban 
eddig több mint háromezer publikációja 
jelent meg. Első novelláskötetét 2005-ben 

adta ki a Napkút Kiadó, legutóbbi, 25. köny-
ve Bogáthy Mihály – Befejezetlen életrajz cím-
mel pedig néhány hete jelent meg.

Helytörténeti érdeklődését szűkebb kör-
nyezete, a Pasarét csodálatos utcái, villái, a 
hamisítatlan polgári miliő keltette fel és ins-
pirálja azóta is. Amikor beköltözött Júlia utcai 
lakásába, nem sejtette, hogy annak korábbi 
lakója Szabó Magda bejárónője, Szőke Julis-
ka volt, akit az írónő Az ajtó című regényében 
mint Szeredás Emerenc örökített meg.

– Azonnal megvettem a könyvet – mesélte 
az író –, és miután elolvastam, dedikáltat-
tam a két házzal arrébb lakó világhírű írónő-
vel. „Juliska néni helyett is szíves köszöntéssel” 
– írta Szabó Magda a könyvembe.

Az 1992 óta kerületünkben élő Verrasztó 
Gábor újságírói és írói munkássága mellett 
helytörténeti sétákat is vezet, ahol megismer-
teti az érdeklődőket városrészünk zegzugos 
utcáival, azok titkaival és legendáival. Az első 
sétát Az ajtótól az ajtóig címmel 2012-ben tar-
tották, amikor a mozikba került Az ajtó című 
regényből készült film. A séta Verrasztó laká-
sának ajtajától indult, ez volt a valódi ajtó, és 
híres emberek lakhelyét érintve a résztvevők 
eljutottak a forgatási helyszínre, a Lotz Károly 
utcai „filmes ajtóig”. Azóta az önkormányzat, 
illetve az Idősügyi Tanács megbízásából tart 
– elsősorban Pasaréten és a Rózsadombon – 
nagy érdeklődéssel övezett sétákat.

– Szerencsés embernek érzem magam 
– vallja a helytörténész –, mert a munkám 
egyben a hobbim is. Szabadidőmben is azo-
kat az épületeket keresem, amelyeknek ér-
demes megírni a történetét. A II. kerület a 
helytörténeti és kulturális kincsek kifogy-
hatatlan tárháza. Péter ZSuZSANNA

Verrasztó Gábor a Duna jobb partjának, 
azon belül is a II. kerületnek jó ismerője. 
Buda híres lakóit, emblematikus épületeit, 
érdekes történeteit ez idáig tizennyolc 
helytörténeti és életrajzi kötetben ele-
venítette meg. További hét szépirodalmi 
könyvben egyéni hangvételű verseivel és 
rövid, szellemes novelláival örvendeztette 
meg népes olvasótáborát.
 

A II. kerületÉrt eMlÉkÉreM

Verrasztó Gábor
író, újságíró, helytörténész

Verrasztó Gábor rendszeresen vezet helytörténeti sétákat a II. kerületben
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Férje kardiológus, fia aneszteziológus 
orvos, lánya pedig jogász. A doktornő 
mintegy negyven esztendeje kerületünk 
lakója. 1971-ben szerzett általános or-
vosi diplomát a budapesti Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen, 1978-ban 
belgyógyászati, 1982-ben pedig kardio-
lógiai szakvizsgát tett. Az egyetem után 
2000-ig az Országos Kardiológiai Inté-
zetben dolgozott. Ezt követően a II. ke-
rületi Pulzus Központot vezette másfél 
évtizeden át.

– Mindig meghatározó egyénisége volt 
a II. kerületi egészségügyi ellátásnak, a 
kardiológiai részleg modernizálásában 
és eszközparkjának fejlesztésében vég-
zett szerepe pedig elévülhetetlen – emlé-
kezett vissza a részlegvezető doktornőre 
dr. Polák László, az egészségügyi szolgá-
lat főigazgatója. – Az 1995-ben alapított 
Pulzus Központban évente 22 ezer esetet 
látnak el. A kardiológiai mellett neuro-
lógiai rendelést tartanak, illetve gyógy-
tornát is végeznek. Az intézményben hat 

kardiológus szakorvos, két neurológus 
és két gyógytornász dolgozik. De nem 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy a 
Pulzusban tartják alkalmanként a II. ke-
rületi lakosok ingyenes kardiológiai szű-
rését is, ami a megelőzés szempontjából 
nagyon fontos tevékenység. Hankóczy 
doktornő közreműködésével a 2015-ben 
elkészült felújítással sikerült egy olyan 
korszerű rendelőt kialakítani, amelyikbe 
ha belép a páciens, akkor szinte azt érzi, 
hogy magánrendelőben van.

A főigazgató hozzátette: a doktornő ad-
digi munkája elismeréseként 2013-ban 
polgármesteri dicséretben részesült. A 
mindig vidám, kedves és nagy munka-
bírású főorvos asszony lelkiismeretes 
munkájáról a betegek és a kollégák is 
elismerően beszélnek. Negyvenöt évnyi 
pályafutása során a remek diagnosztikai 
készséggel rendelkező doktornő mindig 
szívén viselte betegei sorsát.

– A gimnáziumi biológiatanárom hoz-
ta meg a kedvemet az orvosi pályához. 
Még ma is a fülemben cseng, amikor azt 
mondta: csodálatos az emberi szerve-
zet és annak a felépítése, de ha elromlik, 
akkor szükség van olyan valakire, aki tud 
segíteni. Ha visszagondolok a pályámra, 
azt hiszem, hogy jól választottam, mert a 
kardiológia szerintem az a szakág, ame-
lyik ez alatt az idő alatt a legtöbbet fejlő-
dött. Mindig képzeljük bele magunkat a 
beteg kiszolgáltatott helyzetébe, és úgy 
foglalkozzunk, bánjunk vele, ahogyan 
elvárnánk, hogy hasonló helyzetben ve-
lünk tegyék ugyanazt – fogalmazott ko-
rábban. – Ugyanakkor a munka során 
nagyon fontos az asszisztensek szerepe. 
Ha megérkezik a beteg a rendelésre, ak-
kor nem mindegy, miként fogadják.

A doktornő a II. Kerületért Emlékérem 
átvétele után köszönetét fejezte ki azok-
nak, akik a díjra érdemesnek tartották és 
jelölték.

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen 
megtiszteltetés ér. Szeretném megkö-
szönni a munkatársaimnak, akik mind-
végig a segítségemre voltak. Köszönetet 
mondok Láng Zsolt polgármesternek és a 
II. Kerületi Önkormányzatnak a rengeteg 
támogatásért, amiből magas színvonalon 
fel tudtuk szerelni a Pulzus Központot a 
legkorszerűbb műszerekkel. Így olyan 
diagnosztikus vizsgálatokat is el lehet vé-
gezni, amelyek nélkülözhetetlenek a sür-
gősségi betegellátásban.

SZeG

A II. kerületÉrt eMlÉkÉreM

Dr. Hankóczy Judit
A kardiológiai panaszokkal kezelt II. ke-
rületi lakosok közül bizonyára sokan 
vannak, akiknek ismerősen hangzik dr. 
Hankóczy Judit neve. A kardiológus főor-
vos 2002-től idén év eleji nyugdíjba vonu-
lásáig vezette a II. kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálatának kardiológiai 
részlegét, a Fillér utcai Pulzus Központot. 
Ez idő alatt számtalan kerületi betegen 
segített lelkiismeretes munkájával.
 

kardiológus főorvos

Hankóczy doktornő közreműködésével, a Pulzus Központ 2015-ben elkészült felújításakor, korszerű rendelőt alakítottak ki
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Emlékhelyként és vendégházként működik  tovább Klebelsberg Kuno egykori otthona

gazdasági miniszternek, hogy soha nem adták 
fel a harcot az épület megmentéséért. Felidéz-
te: néhány évvel ezelőtt a Klebelsberg-kastély 
helyén csak egy épületre emlékeztető kőhalom 
volt, és ha ma nem a polgári-nemzeti keresz-
tény erők lennének kormányon, akkor ez így is 
maradt volna. Hangsúlyozta: nem engedhet-
ték meg, hogy tönkremenjen egy olyan épület, 
amely Magyarország kulturális örökségéhez 
tartozik, ahogyan nem hagyták ezt a Várkert 
Bazár, az Erkel Színház, a Vigadó és a Ludovika 
esetében sem.

Varga Mihály elmondta, hogy a kormány 
2013-ban döntött a felújításról, amire első kör-
ben 700 millió forintot szántak, majd ezt ki-

(Folytatás az első oldalról.)

A polgármester kiemelte, a mostani felújítással 
a kerületben élők több évtizedes vágya teljesült. 
Hozzátette, a fővárosért és a II. kerületért az 
elmúlt évtizedekben a Fidesz-KDNP közös-
sége tette a legtöbbet, hiszen a városrészben 
nemcsak a 24. órában megmentett Klebels-
berg-kúria újult meg, hanem a Gül Baba türbe 
és környezete, a Széll Kálmán tér, a Császár–
Komjádi uszoda, a volt ipari minisztérium he-
lyén közpark és mélygarázs épül, emellett az 
önkormányzat egy sport- és szabadidős igé-
nyek kiszolgálására alkalmas uszodát is épít. 
Láng Zsolt köszöntőjét végül a Klebelsberg csa-
lád ősi jelmondatával zárta, ami a négyezer kö-
tetes könyvtárszoba falán állt: Toga et Sago, azaz 
– Klebelsberg életútjának ismeretében – szol-
gálat minden körülmények között.

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: Kle-
belsberg úgy vélte, Trianon után az életképes 
nemzetekre egy katasztrófa úgy hat, mint ami-
kor visszavágják a fákat: ahogyan egy egészsé-
ges gyökérzettel rendelkező fa új lombot tud 
hajtani, ugyanúgy az a nemzet is meg tud újul-
ni, amely erős és egészséges szálakkal kapasz-
kodik a múltjába. Ehhez olyan oktatás- és kul-
túrpolitikára volt szükség, ami egyszerre volt 
modern és méltó a magyar kultúra ezeréves 
hagyományaihoz. Európa ma új típusú veszély-
lyel szembesül, olyan külső és belső támadás 
alatt áll, amely a gyökereire irányul. Úgy fogal-
mazott: Európa minél inkább hagyja, hogy sor-
vasszák gyökérrendszerét, annál kevesebb esé-
lye lesz visszatérni a valódi európai keresztény 
gondolathoz. Orbán Viktor megköszönte Pest-
hidegkút polgárainak és Varga Mihály nemzet-

egészítették 2015-ben, így összesen 1,15 milli-
árd forintból újult meg a kastély, ami a politikus 
életművét bemutató emlékhelyként és vendég-
házként nyitja meg most kapuit.

Az új épületet Esterházy László katolikus es-
peres-kanonok, Kovács Gergely református 
lelkipásztor és Fodor Viktor evangélikus lelkész 
áldotta meg.

A műsorban fellépett Kautzky Armand szín-
művész, aki Jókai Anna-verseket szavalt, a 
Marczibányi téri Kodály Zoltán iskola énekka-
ra, amely Kodály-darabokat adott elő, valamint 
a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimná-
zium 2. osztályának német nemzetiségi tánc-
csoportja. (Ld/MtI)

A KLEBELSBERg EMLéKHÁZ a hét min-
den napján látogatható, de előzetesen idő-

pontot kell egyeztetni a (06 30) 399-2143-as 
számon vagy az info@klebelsbergkastelybudapest.
hu e-mail-címen (Klebelsberg Kastély, 1028 Temp-
lom utca 12., www.klebelsbergkastelybudapest.hu).
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Emlékhelyként és vendégházként működik  tovább Klebelsberg Kuno egykori otthona

SCHMITT PÁLNé MAKRAY KATALIN olim-
pikon: – Csodálatos ese-
mény, meg is könnyeztem. 
Nemcsak a szép látvány, 
hanem az összefogás ere-
je is megérintett. Az, hogy 
nem hagytuk veszni a ret-
tenetes állapotú épületet 
és parkot, és a civil pol-
gárság ereje megmutatta, 

hogy van értelme összefogni a megvalósításért. 
Értő fülekbe jutott az üzenet, bátor emberek 
vitték az ügyet. Itt voltam az alapkőletételnél 
is, de nem hittem volna, hogy ilyen csodálatos 
lesz, mire elkészül. Mindig úgy gondolom, hogy 
ne berzenkedjünk, ha kicsit kátyúsak az utak, 
vagy gazos az út széle – azt majd megcsináljuk 
idővel, de ha a kastély most nem készült volna 
el, akkor soha. Most itt van nekünk, és itt lesz a 
gyermekeinknek, unokáinknak is.

MOCSAI LAJOS, a Test-
nevelési Egyetem rekto-
ra: – Több mint negyven 
éve élek Máriaremetén. 
Láttuk az épület különböző 
fázisait, azt, hogy egyre 
siralmasabb állapotba ke-
rült az évek során. Előbb 
eltűntek a bútorok, majd 

a könyvtár is... A mi családunk Somogyban egy 
hasonló kúria megmentésén fáradozik már évek 
óta, ezért is örömmel jöttünk, hogy lássuk ezt 
az óriási fejlődést. Nagy öröm, hogy a minőségi 
változás beállt, hiszen a jövő záloga az érté-
kek megőrzése. Hidegkúton lakik a családom 
nagyobbik része, négy gyerekemből három az 
unokákkal. Együtt szeretnénk majd megnézni 
belülről is az épületet, amikor lesz rá lehetőség. 
A Testnevelési Egyetemen Schmitt Pál elnök úrral 
megalapítottuk a Klebelsberg-nagydíjat, ezzel is 
emlékezve egyetemünk alapítójára. Reméljük, két 
éven belül hasonló avatáson vehetünk majd részt, 
amikor Európa egyik legmodernebb sportegyeteme 
készül el százezer négyzetméteren.

EPERJES KÁROLY szín-
művész: – Sokszor léptem 
már fel a Kultúrkúriában, 
és mások előadásait is meg 
szoktam nézni itt. Nagyon 
örülök, hogy ez az épület is 
végre megújult. Nagy tisz-
telője vagyok Klebelsberg 
Kunónak. Ha ő nincs azon 

a poszton a XX. században, amin volt, ma nem itt 
tartanánk. Olyan sokat tett a magyarságért, hogy 
az szinte felbecsülhetetlen. Ma nagyon hiányzik az 
a fajta erős szellemiség, amit ő az egész ország-
ban elhintett. Ne hagyjuk pislákolni, lobbantsuk 
fel a lángját!
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A földesúri udvarháztól a Klebelsberg-  kastélyig

S ha igen, akkor sem tudjuk, megszállt-e 
benne egyedül, vagy a bécsi, illetve budavár-
beli kényelemhez szokott feleségével, Cons-
tantia Theresia asszonnyal. Nem valószínű. 
Ám az I. Lipót császár megbízásából követ-
ként Moszkvát is megjárt Kurtz báró intézője, 
miközben a hidegkúti birtok ügyeit vitte, már 
annál inkább.

Az udvarház körüli birtok értékét pedig az 
évek, évtizedek során épülő serház, baromfi- 
és sertésól, szekérállás, szénatároló, istálló, 
magtár, csűr növelte. 

A XVIII. század második felétől tulajdonos 
Szunyogh család szintén gazdatisztjének en-
gedte át az épületet, bevételüket pedig pálin-
kafőző és méhes létesítésével emelték. A XIX. 
század második felében azonban Szunyogh 
földesúr olyannyira eladósodott és elszegé-
nyedett – vagy éppen fordítva –, hogy eladta 
intézőjének, Parsch Rudolfnak az udvarházat 
a gazdasággal együtt. Parsch továbbadta ho-
zományként, amikor lánya, Valentin feleségül 
ment Nagykovácsi vezető jegyzőjéhez, Gyulay 
Sándorhoz 1898-ban. 

A házaspár feltehetően 1920-ban költözött 
Pesthidegkútra, amikor Gyulayt a község főjegy-
zőjévé választották meg. Miután hivatalból járt 
neki jegyzői lakás a községházán, feltehetően 
ő sem lakott feleségével az udvarházban. Ám 
az is lehet, hogy igen, s a szolgálati lakást csak 
1923-ban vették igénybe, miután az udvarházat 
eladták a kultuszminiszter Klebelsberg Kuno 
grófnak és feleségének, lasztóczi Botka Saroltá-
nak. A földhivatali nyilvántartás szerint a birtok 
ekkor 1384 négyszögöl belső telekből, 677 négy-
szögöl udvarból és a rajta álló épületekből állt. 

Klebelsbergnek és feleségének azonban ott-
honra volt szüksége, nem pedig egy jövedel-
mező birtokra, ezért jelentősen átalakították az 
udvarházat a melléképületekkel együtt. A két és 
fél évig tartó építkezés eredményként az épü-
letegyüttesből kastély, az udvarból díszkert, 
a telekből gyönyörű park lett. A kastély a XX. 
század – és a Klebelsberg házaspár – igényé-
nek megfelelő komforttal rendelkezett: ve-
zetékes vízszolgáltatással, központi fűtéssel, 
fürdőszobákkal vízöblítéses vécével. A négy (!) 
fürdőszoba fényűző berendezését a fajansz für-
dőszobapolc, szappantartó, pohártartó, mosdó 
és az öntöttvas kád jelentette. A konyhát két-
medencés mosogatóval és csepegtetőtálcával 
szerelték fel, a sofőr külön lakást kapott az egyik 

melléképületben. Az udvaron álló kutat ková-
csoltvas oszlopokkal, oszlopdíszekkel egészí-
tették ki, s a bejárat kovácsoltvas kapuját címer 
díszítette. A kertben galambdúcot, kutyaházat, 
virágtartóládákat helyeztek el, megépítették a 
pergolát. A kert öntözését locsolóvezeték és ki-
épített csapok biztosították.

A házaspár szobáit könyvtár, ebédlő, szalon 
és télikert egészítette ki. 

Az építkezésen pesthidegkúti mesterek is 
dolgoztak, többek között Sefcsik Ferenc aszta-
los, Fábró Ferenc kőfaragó, Heidenreich János 
kovács, Csörgő János bádogosmester, Kellner 
Mátyás és József ács, Hotz Balázs fuvaros. A he-
lyi kőművesek számát csak a napszámosmunkát 
végző helybéliek sora múlta felül. 

A házaspár 1926-ban költözött be új otthoná-
ba, s a község még ebben az évben díszpolgári 
címmel tisztelte meg gróf Klebelsberg Kunót, 
s nevezte el róla a Budai utat, a falu főutcáját, 
felesége pedig a mai Galóca utca névadója (Sa-
rolta utca) lett. Az országszerte ismert és tisztelt 
kultuszminiszter, valamint a társasági életből 
részét kivevő Sarolta asszony révén Pesthideg-
kút neve gyakran szerepelt az újságok politikai 
és társasági hírrovatában. A községet immár 
nemcsak mint kedvelt és népszerű kiránduló-
helyet tartották számon.

A XVIII. század elején a falu török utáni első 
birtokosának, Kurtz János Ignác báró budai 
kamarai adminisztrátornak a tulajdonába ke-
rült a még alig lakott Hidegkúton egy kőből 
épült, nádfedeles udvarház is, amelyet talán 
ő bővíttetett háromszobás, tornácos épületté. 
 

Klebelsberg Kuno az egykori könyvtárban A könyvtárszoba a felújítás után
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A földesúri udvarháztól a Klebelsberg-  kastélyig Életműve erkölcsi minta
Végső búcsú Jókai Annától

Június 26-án búcsúztatták Jókai 
Annát a Magyar Szentek Temp-
lomában. A június 5-én életének 
85. évében elhunyt írónő, aki a II. 
kerületben fontos közéleti szere-
pet töltött be, nagyon közelinek 
érezte magához városrészünket. 
A II. Kerületi Önkormányzat ne-
vében Láng Zsolt polgármester 
vett részt a szertartáson, és he-
lyezte el az emlékezés virágait. 
A Kossuth-nagydíjas író, a nemzet 
művésze búcsúztatásán részt vett 
mások mellett Orbán Viktor kor-
mányfő, Áder János államfő, Kövér 
László házelnök, Balog Zoltán, 

az emberi erőforrások miniszte-
re, Tarlós István főpolgármester, 
Fekete György, az MMA elnöke, 
Mezey Katalin, az MMA Irodalmi 
Tagozatának vezetője és Pajor 
András, a Keresztény Kulturális 
Akadémia elnöke is. 

Az írónő urnáját Ternyák Csaba 
egri érsek hintette meg szentelt-
vízzel. A szertartáson Gáncs Péter, 
a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház elnök-püspöke és Steinbach 
József, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke mondott 
hálaadó és könyörgő imát. A hosz-
szú betegség után elhunyt Jókai 

Anna hamvait rejtő urnát a család 
kísérte végső útjára.

Urnája elé V. Majzik Mária 
képzőművész domborműve ke-
rült, melyen a galamb a Szent-
lelket szimbolizálja, a nap pedig a 
világosságot, a békességet hozza 
el úgy, ahogy ezt Jókai Anna gon-
dolatai, írásai, beszédei teszik.

Jókai Anna a II. kerületi Kle-
belsberg Kuno Emlékbizottság 
tiszteletbeli elnöke is volt, számos 
alkalommal részt vett a Klebels-
berg Héten. Kerületünkre szellemi 
otthonaként tekintett és megannyi 
szállal kötődött hozzá. 

Klebelsberg, sajnos, mindössze hat évig él-
vezhette mutatós kőfallal körülvett otthona 
békéjét és nyugalmát, gyönyörű könyvtárát, 
a parkot, a patakot kis hídjával, a rózsalugast 
a pergolával, hiszen 1932-ben elhunyt. Férje 
elvesztése után Sarolta asszony visszavonultan 
élt egykor közös otthonukban. Miután az épü-
letegyüttes túl nagy volt számára, csak a belső 
kastélyrészt tartotta meg, a Templom utcával 
határos épületet pedig hol a csendőrség, hol a 
helyi cserkészcsapat használta. 

A II. világháború után, 1949-ben a kastélyt 
államosították, két szobát azonban meghagytak 
Sarolta asszonynak. 1950-ben az épületegyüt-
test juttatás címén a Szakszervezetek Országos 
Tanácsának (SZOT) adták. 1951-ben Klebels-
berg Kuno özvegyét a Csongrád megyei Okányba 
telepítették ki. A szakszervezeti üdülőt, iskolát 
működtető SZOT később az ingatlant elcserélte 
egy másikra. A cserét követően a Rókus Kórház 
Pszichoterápiás Osztálya kezelte itt betegeit. 

A rendszerváltást követő hosszú és keser-
ves tulajdonjogi vitát megszenvedte az egykori 
Klebelsberg-kastély. Pusztult és pusztították: 
az ajtókat leszaggatták, a lépcsőházi korlátot és 
az ablakokat kitörték, a kerti szobrokat ledön-
tötték. A cserepeket felverte a gaz, a parketta 
és a falak nedvesedtek, szemét, piszok hevert 
mindenütt. Egyedül a park őrzött meg valamit 
a múlt szépségéből és méltóságából.

Mostantól viszont újra régi fényében – mint 
Klebelsberg Emlékhely és Vendégház – nyitotta 
meg kapuit.

dr. CZAGA VIktórIA heLytörtéNéSZ

gRÓF KLEBELSBERg KUNO (1875–1932) az Arad 
vármegyei Magyarpécskán született. A grófi címet egy 
osztrák származású őse kapta Buda 1683-as török 
alóli felszabadításakor tanúsított helytállásáért. Több 
európai egyetemen tanult, majd a pesti egyetem jogi 
karán szerzett diplomát és államtudományi doktorá-
tust. 1900-ban kötött házasságot Botka Saroltával, 
aki élete végéig hű társa lett. 47 éves korában bízták 
meg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium veze-
tésével. Ehhez az évtizedhez kötődik a magyar köz-
oktatás történetének legjelentősebb reformja. 1922 
és 1931 között nagy gyorsasággal épített fel három 
egyetemet és 21 klinikát: a Pozsonyból menekült 
pécsit, a Kolozsvárról menekült szegedit és debre-
cenit, továbbá a budapesti Testnevelési Főiskolát, a 
Szegedi Tanárképzőt, a soproni Erdészeti Főiskolát. 
A tudósutánpótlás biztosítására megszervezte a 
Collegium Hungaricumokat. Az analfabetizmus fel-
számolásáért, dán mintára, néhány év alatt ötezer 
népiskolát létesítettek. Klebelsberg ötszáz kisdedóvót 
építtetett tejkonyhával, 1555 népkönyvtár létesült, 
rendeletekkel írta elő gyermekjátszóterek kialakí-
tását. Sokat foglalkozott az iskolaorvosi hálózat 
megszervezésével. Az ő nevéhez fűződik a Nemzeti 
Sportuszoda megépítése is Budapesten. Alapítója és 
első elnöke a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Az ő 
sportpolitikájának köszönhető a magyar sport máig is 
tartó sikersorozata az olimpiákon, világversenyeken.

Életének 91. évében június 16-án elhunyt Fónay Jenő mérnök, 
1956-os szabadságharcos, a Széna téri ellenállók helyettes 
parancsnoka, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének 
(POFOSZ) örökös elnöke, kerületünk lakója.

Fónay Jenő a közgazdasági, majd a műszaki egyetemre járt, 1952-
ben szerzett mérnöki diplomát. 1956 őszén tevékenyen részt vett a 
forradalom és szabadságharcban, fegyveresen harcolt a Széna téren, 
amiért letartóztatták, majd 1958-ban halálra ítélték. Négy hónapot 
töltött a halálraítéltek cellájában és három hetet a siralomházban. 
Jogerős halálos ítéletet szabtak ki rá, majd a bitófa alatt változtatták át 
életfogytiglanra. Az amnesztia idején, 1963-ban szabadult a börtönből.

1988 tavaszán egyik alapítója volt a Történelmi Igazságtétel Bi-
zottságnak, majd 1989-ben azzal a céllal hozta létre a POFOSZ-t, 
hogy a forradalom alatt harcolt és utána börtönben, elnyomásban 
sínylődőknek megfelelő életkörülményeket vívjon ki, illetve ébren 
tartsa 1956 szellemiségét. 2002-ig volt a szervezet elnöke.

Számos elismerésben részesült, többek között 2005-ben Nagy 
Imre-érdemrenddel, 2006-ban a Szabadság Hőse emlékéremmel, 
valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével tüntet-
ték ki. A II. Kerületi Önkormányzat nevében Láng Zsolt polgármester 
2006. október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. 
évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen 1956-os Emlékér-
met adományozott a városrészben élt Fónay Jenőnek.

Elhunyt Fónay Jenő 1956-os szabadságharcos
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A köztisztviselők ünnepén

Elsőként Láng Zsolt polgármester köszön-
te meg a hivatal dolgozóinak egész éves 
munkáját. Mint mondta, azért is fontos 
ez a nap, mert az itt lévő közel háromszáz 
kolléga működteti Budapest II. kerületét. 
88 ezer itt élő ember keresi fel hivataljain-
kat ügyes-bajos dolgaival nap mint nap. – 
A  hivatal vezetése elismeri ennek a mun-
kának a fontosságát – hangsúlyozta. 

– A  világ által támasztott megváltozott 
követelményrendszernek csak úgy tudunk 
megfelelni, ha új struktúrában működünk 
tovább. Olyan hivatalt szeretnénk, amely-
ben mindenki megtalálja a helyét, az a cél, 
hogy jó légkörű, a mai igényeknek megfe-
lelő hivatalunk legyen 2018-ra és a további 
évekre – mondta a polgármester. Megje-
gyezte, bízik benne, hogy még sokáig tud-
ják végezni a közös munkát hatékonyan és 
jókedvvel. 

Ezt követően átadta a polgármesteri ju-
talmakat, elsőként Fonai Lajosnénak, az 
Igazgatási Iroda munkatársának. A  Köz-
ponti Ügyviteli Csoport vezetője 1994 óta 
dolgozik a II.  Kerületi Önkormányzatnál, 
2012 óta vezeti a csoportját. – Munkája 
nincs a kirakatban, mégis mindig precízen 
dolgozik. A választások extra terhet rónak 
az önkormányzatokra, a plusz feladatok 
megoldásában is óriási segítséget nyújt és 
lehető legjobb tudása szerint végzi a mun-
káját – jellemezte a polgármester. 

Szintén polgármesteri dicséretben ré-
szesült Szentirmai-Zöld Máté, aki II. kerüle-

Idén is, ahogy hagyományosan minden július 1-jén, ünnepségre várták a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmá-
ból a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájába.

ti lakosként régóta segíti az önkormányzat 
munkáját. – Eleinte külsősként, 2014-től 
önkormányzati tanácsadóként dolgozik, 
tudása és munkája a külső és belső város-
rész kapcsolatát erősíti, rengeteg projektet 
irányít nagy lelkesedéssel. Mindenben le-

het rá számítani, hozzájárul ahhoz, hogy a 
II. kerületről kedvező kép alakuljon ki. Jó 
érzés és sok erőt ad számomra az, ahogy a 
munkáját szívvel-lélekkel végzi – fogalma-
zott a polgármester. 

Ezután Szalai Tibor jegyző köszöntőjében 
arról beszélt, hogy a kerület vezetése oda-
figyel a köztisztviselőkre, fontos számára, 
hogy jól működjön ez a nehéz és felelős-
ségteljes munka – mondta. Hozzátette, a 
hivatalban összesen hét ellenőrzést vé-
geztek az utóbbi időben, munkatársainak 
külön köszönetet mondott azért, hogy ezek 
során nem találtak nagyobb hibát.

Ezután átadta a jegyzői dicséreteket, 
elsőként a szociális iroda munkatársá-
nak, Kapócs Ágnesnek, aki már 32 eszten-
deje dolgozik a hivatalban, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Iroda adminisztrátora. 
Feladata az irodavezetők munkájának se-
gítése, adminisztrációs feladatok ellátá-
sa. – Lelkiismeretesen végzett munkájával 
hozzájárul a bizottsági ülések gördülékeny 
lebonyolításához – mondta a jegyző.

Nagy Lajos és Horváth József párban dolgo-
zik a hivatal Városrendészeti és Környezet-
védelmi Irodájának Közterület-felügyeleti 
Csoportjában, közterület-felügyelőként. 
Évek óta a legeredményesebb járőrpáros, 
példamutatóan végzik munkájukat, amely-
nek hála jelentősen javult a szervezet külső 
megítélése. Dicséretben részesült továb-
bá Hornyik Jánosné, aki öt és fél éve kezdte 
munkáját a polgármesteri hivatalnál por-
tás munkakörben. A  kezdetektől empati-
kusan, lelkiismeretesen és talpraesetten 
végzi munkáját a hivatali dolgozók és a hi-
vatal ügyfeleinek megelégedésére.

Szentirmai-Zöld Máté, Kapócs Ágnes, Hornyik Jánosné, Fonai Lajosné, 
Nagy Lajos és Horváth József

Szalai Tibor jegyző a polgármesteri hivatal vezetőjeként köszöntötte a dolgozókat
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Átalakult a Bem utca–Horvát utca csomópont

Több körforgalmat is épített már a II. Kerületi 
Önkormányzat, hogy a városrészünkben közle-
kedők gyorsabban, és nem utolsó sorban bizton-
ságosan használhassák a kerület útjait. Az ország 
első, piskóta alakú körforgalma is kerületünkben 
készült el 2012-ben. A most épülő csomópont 
hasonló lesz: az egymástól kissé távol eső utcák 
becsatlakozását szintén nyújtott körforgalommal 
oldják meg. A nagy forgalmú kereszteződés így 
sokkal biztonságosabb lesz az autósok és a gya-
logosok számára, hiszen, aki gyakran jár arra, 
tudhatja, hogy a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca 
irányú forgalomba becsatlakozni, vagy az utat 
keresztezni sosem volt egyszerű. A gyalogátke-
lőhelyeknél középszigetek épülnek.

A II. kerület hetedik körforgalmának kialakí-
tásakor a beruházó önkormányzat és a kivitelező 
is arra törekszik, hogy a munkálatokkal minél ki-

Körforgalom épül a Szépvölgyi úton 
Megújul a Szépvölgyi út, a Zöldlomb utca és a Zöldmáli lejtő csomópontja

Június végén kezdődött és várhatóan az új 
tanév megkezdése előtt fejeződik be a nyúj-
tott körforgalom építése a Szépvölgyi úton 
a Zöldlomb utcánál. A mintegy 147 millió fo-
rintos beruházást a II. Kerületi Önkormány-
zat finanszírozza.

sebb mértékben vegye igénybe az ott közlekedők 
türelmét. Ennek érdekében az iskolai szünet és 
a nyaralások fő szezonjában láttak neki a mun-
kának. Mivel az építési munkák a közműveket és 
az útpálya alsóbb szerkezetét is érintik, az arra 
járók útszűkületre és torlódásra számíthatnak 
bizonyos munkafázisokban, de az építés teljes 
ideje alatt biztosítják a járműforgalmat. Az átfo-
gó és a szerkezetet is érintő átalakítás feltétlenül 
szükséges ahhoz, hogy hosszú távon ne kelljen 
hozzányúlni a most kialakítandó burkolathoz. 

A munkát a közbeszerzésen nyertes Vianova 
87 Zrt. nyerte el, a 147 millió forintos költséget 
a II. Kerületi Önkormányzat vállalta magára. Az 
érintett utak a Budapest Közút Zrt. kezelésében, 
de városrészünk tulajdonában vannak.

A munkák első ütemében a meglévő középszi-
geteket bontják el, majd a csapadékvíz-elvezetés 

Szépvölgyi út

Szépvölgyi út

Zöldlomb utca

Zöldmáli lejtő

rendszerét építik át. A régi víznyelőket áthelye-
zik, de újak is épülnek. A közvilágítási hálózatot 
az új igényekhez igazítják, ezért a járdák mentén 
dolgoznak majd, így a gyalogosforgalom korlá-
tozására is számítani kell.

A második ütemben készül el az északi oldal 
bővítése, valamint az elektromos kábelek útpálya 
alatti átvezetése. Ekkor szűkített útpályán halad a 
forgalom. Az északi pályatest megépítését köve-
tően a déli oldalt zárják le. A végleges vonalveze-
tés kialakítása nyár közepére várható. A további 
ütemekben készülnek el a bevezető szakaszok 
szigetei, majd a középső, piskóta alakú felület, 
a végső fázisban pedig új aszfaltréteg terítésével 
lesz új és egységes az útburkolat.

Aki teheti, az építés idejére kerülje el a csomó-
pontot, mert ugyan biztosítva lesz a folyamatos 
közlekedés, de a teljes átépítés miatt még a je-
lenlegi, kisebb forgalomban is gyakrabban for-
dulhatnak elő áthaladási nehézségek. A forgalom 
csökkentésével a kivitelező munkáját segíteni 
és gyorsítani lehet. Az építés ideje alatti kelle-
metlenségek miatt az érintettek megértését és 
türelmet kérik. A kivitelező segítséget nyújt a 
lakóknak az esetlegesen felmerülő problémák 
megoldásában.

A csomópont biztonságát és áteresztőképes-
ségét növelő piskóta alakú körforgalmat a tervek 
szerint augusztus végén már birtokba is vehetik 
a közlekedők.

Megújult négyszáz méter hosszon az úttest, a járda, 
valamint a parkolók a Bem József utcában, egyúttal 
átépítették a Bem utca–Horvát utca–Margit körút cso-
mópontot. Az új rend szerint a Horvát utcából egy-egy 
sávból lehet kanyarodni balra, a Margit körútra, illetve 
egy sávból jobbra a Bem utcába. Újdonság az is, hogy 
a Horvát utca torkolatánál középszigetet építettek a 
Margit körúti gyalogátkelőhelyhez, egyúttal szintén a 
középszigetbe fut be a Bem utca–Margit körút sarkán 
lévő zebra is. A Horvát utcából jobbra kanyarodók lám-
pa nélkül fordulhatnak az útra, és már nem kell zebrára 
és gyalogosokra számítaniuk a Bem utca elején, így a 
forgalom felgyorsulhat.
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Semmelweis-nap a Kapás utcában

A Kapás utcai rendelőintézet ünnepségét idén 
is a 2010-ben II. Kerületért Emlékéremmel 
kitüntetett reumatológus főorvos, dr. Törös Edit 
szervezte, az eseményen részt vett Láng Zsolt 
polgármester, Dankó Virág alpolgármester és 
Szalai Tibor jegyző.

A reumatológus főorvos köszöntőjének első 
szavaival Semmelweis Ignácra emlékezett, 
akinek életművét az UNESCO Nemzetközi Ta-
nácsadó Bizottsága 2013-ban a világemléke-
zet részévé nyilvánította, a 2015-ös évet pedig 
Semmelweis Évvé nyilvánította. Mint mindig, 
idén is külön köszöntötte az intézetben dolgo-
zó édesanyákat és nagymamákat, akik – mint 
fogalmazott – két, egyaránt teljes embert kívá-
nó hivatás tölti be életüket: az orvosi és a szü-
lői. Az orvosi hivatás kapcsán megemlékezett 
az orvosok védőszentjeiről, Szent Kozmáról és 
Szent Damjánról is.

Dr. Polák László, az intézet főigazgatója Sem-
melweis Ignác orvosi nagyságát, korszakalko-
tó felfedezésének örök érvényű jelentőségét 
méltatta. 

Láng Zsolt beszédében megemlékezett ar-
ról, hogy ez a 25. Semmelweis-nap a Kapás 
utcai intézményben és a 20., amit Törös Edit 
főorvos szervezett. 

– „Csak akkor érdemes dolgokat létrehozni, ha 
azok egy icipicit mozdítanak a világon” – idéz-
te a nemrég elhunyt író, Jókai Anna szavait 
a polgármester. – Hiszek abban, hogy az ön-
kormányzatnál és az egészségügyi szolgálatnál 
folyó munka „icipicit” mozdít a II. kerületben 
élők életén – e nélkül nem is tudnánk tenni a 
dolgunkat.

Láng Zsolt a továbbiakban emlékeztetett 
azokra a fejlesztésekre, amelyek az elmúlt 
tíz évben történtek az egészségügyi ellátás 
és infrastruktúra területén. Ilyen volt egye-
bek mellett a háziorvosi rendelők felújítá-
sa, a hidegkúti mentőállomás és a Rét utcai 
rendelőintézet létrehozása, illetve a Henger 
utcai Mozgásszervi Rehabilitációs Központ 
megnyitása, aminek helyiségei a legutóbbi 
fővárosi közgyűlés döntése nyomán a II. Ke-
rületi Önkormányzat tulajdonába kerültek. 
A polgármester beszédéből az is kiderült, hogy 
évente mintegy 350 ezer beteg fordul meg az 
egészségügyi szolgálatnál, valamint utalt arra, 
hogy tervezik egy korszerű, jól felszerelt, min-
den igényt kielégítő új épület kialakítását az 
egészségügyi szolgálat számára – amennyiben 
az Egészséges Budapest programban a kor-
mány erre egy nagyobb összeget biztosít.

– Az egészségügy kiemelten fontos az önkor-
mányzat és a kerületi lakosok számára egyaránt 
– hangsúlyozta Láng Zsolt –, amit az is jól mutat, 
hogy a polgárok javaslata alapján idén két olyan 
kiváló ember részesült kerületi kitüntetésben, 
aki az egészségügyben dolgozik: a díszpolgár 
Prof. Dr. Bagdy Emőke, valamint az egyik II. Ke-
rületért Emlékérmes, dr. Hankóczy Judit.

A Semmelweis-napi megemlékezés egyben 
díjátadó ünnepség is volt. Polgármesteri di-
cséretet Szégnerné Ragó Piroska területi védőnő 
kapott. Az Egészségért cím orvosi fokozatát 
dr. Rapp Erika bőrgyógyász főorvos, szakdol-
gozói fokozatát pedig Szabados Erzsébet neu-
rológiai asszisztens vehette át. Dr. Götze Judit 
fül-orr-gégész szakorvos a főigazgatói dicsé-
ret első, Kerekesné Kármán Gabriella sebészeti 
asszisztens a második, Ordasi József kézbesítő 
pedig a harmadik fokozatában részesült. Idén 
vehette át aranydiplomáját dr. Sziklay Levente 
szülész-nőgyógyász, akit ebből az alkalomból 
Törös Edit főorvos és Polák László főigazgató 
köszöntött.

Az ünnepi műsorban közreműködött a 
II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Liszt 
Ferenc-díjas nagybőgőművész, Járdányi Ger-
gely, valamint Beke Terézia ifjú fuvolista és Kiss 
Bernadett énektanszakos növendék.

A jubileumi Semmelweis-nap alkalmából 
az ünnepség végén Láng Zsolt polgármester 
tortával lepte meg az intézmény dolgozóit.

Péter ZSuZSANNA

Hetven éve, 1947 óta emlékezik meg a 
magyar orvostársadalom július elsején a leg-
ismertebb magyar orvosról, az anyák meg-
mentőjeként is ismert Semmelweis Ignácról. 
Ebből az alkalomból a II. Kerületi Önkor-
mányzat Egészségügyi Szolgálata minden 
évben ünnepséget szervez – idén éppen 25. 
alkalommal. Az ünnepség arra is alkalmat 
biztosít, hogy az ágazat legkiválóbb dolgo-
zói kitüntetésben részesüljenek.
 

SZENT KOZMA és SZENT DAMJÁN, a gyó-
gyító ikrek, az orvosok és sebészek védőszentjei. 
Szülőföldjükön az orvosi gyakorlat mellett – ami-
ért soha nem fogadtak el pénzt – hittérítőként is 
működtek. Justinianus bizánci császár csodálatos 
gyógyulását nekik tulajdonítják. Diocletianus 
római császár a 303-as keresztényüldözés során 
lefejeztette az ikerorvosokat. Haláluk után nem 
sokkal szentté avatták őket, a Justinianus által 
a tiszteletükre emelt templomba betegek ezrei 
zarándokoltak el gyógyulást keresve. Amikor 
Párizsban 1260-ban megalakult a sebészek első 
kollégiuma, őket választotta védőszentül, s ez 
idő óta az orvosok és sebészek védőszentjeként 
tisztelik őket. Arcképük a magyar Szent Koronán 
is megtalálható.

Dr. Sziklay Leventét köszönti 
dr. Törös Edit főorvos 
és dr. Polák László főigazgató

Az ünnepségen fellépett
Járdányi Gergely
nagybőgőművész
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Internet kortalanul – nyári gyakorlótábor

Együttműködés 
az egészséggazdaság területén

A Millenárison tartott, Az Egészség Kapuja elnevezésű egészség-
gazdasági kiállítást és konferenciát Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője és Li Bin, a 
Kínai Népköztársaság egészségügyi és családtervezési bizottságá-
nak minisztere nyitotta meg június 20-án. A Kína, Magyarország 
és más közép-európai országok részvételével zajló rendezvény fő 
célja az volt, hogy erősítse az együttműködést az egészségügy és 
az egészséggazdaság területén. A kiállítás jó lehetőséget adott 
arra, hogy a résztvevők bemutathassák gyógyszer- és gyógynö-
vényiparukat, új technológiáikat, valamint a kutatás-fejlesztésben 
elért eredményeiket.

Kerületünk egyik legsikeresebb programja az idő-
sebb korosztálynak szóló Internet kortalanul tan-
folyam, amit több mint öt éve indított el a II. Kerü-
leti Önkormányzat, sikere pedig azóta is töretlen. 
Az elmúlt években már több mint háromezren vé-
gezték el a program kezdő vagy haladó kurzusát, és 
sajátították el a számítástechnika alapjait. 

Az önkormányzathoz számos pozitív vissza-
jelzés érkezett a tanfolyammal kapcsolatban. 

A korábbi résztvevők a jövő továbbképzéseihez 
tanácsokkal is szolgáltak, amikkel az elkövetkező 
programokat gazdagítani lehet.

A II. Kerületi Önkormányzat a javaslatoknak 
eleget téve július 18-án elindítja az Internet 
Kortalanul gyakorlótábort, ami az eddig meg-
szerzett tudás könnyed ismétlésére ad lehe-
tőséget. A foglalkozásokon új tananyagot nem 
oktatnak. 

Negyedik alkalommal hirdet környezet-
szépítési pályázatot a II. Kerületi Önkor-
mányzat a területén működő társadalmi 
szervezetek (egyházak, civil szervezetek 
és társasházak), továbbá magánszemé-
lyek részére.

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

A pályázaton rendelkezésre álló keret-
összeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás 
mértékének felső határa bruttó 400 ezer 

Idén is folytatódik 
a Fogadj örökbe egy közterületet! program

Ft, a pályázati támogatás maximuma 
pedig a teljes költségvetés 70%-a le-
het. A pályázati kiírás (pályázati felhívás 
és adatlap) letölthető a II. Kerületi Ön-
kormányzat honlapjáról, illetve kérésre 
elektronikusan is megküldik az érdek-
lődőknek. A pályázattal kapcsolatban 
további felvilágosítást Fábián Tamara 
polgármesteri referens ad a (06 1) 346-
5545-ös telefonszámon, vagy a fabian.ta-
mara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Az önkormányzat örömére szolgál, hogy 
évről évre többen jelentkeznek a pályázatra, 
és hogy a megvalósult környezetszépítéssel 
hozzájárulnak a kerület tisztán és rende-
zetten tartásához.

már mAgánSzEmélyEK réSzérE IS!

MIRőL SZÓL A NYÁRI TÁBOR?
A táborban gyakorolják és elmélyítik a 
megszerzett tudást és a mindennapos 
számítógép-használatot.

HOL LESZ A KLUBFOgLALKOZÁS? 
A Marczibányi Téri Művelődési Központ 
(1022 Marczibányi tér 5/a) ad neki otthont.

KI VEHET RéSZT RAJTA? 
A nyári gyakorlótáborban az tud részt 
venni, aki korábban már elvégezte az In-
ternet kortalanul tanfolyam kezdő vagy 
haladó kurzusát.

A JELENTKEZéS MÓDJA
Elektronikus úton az internet@masodik-
kerulet.hu címen, vagy munkanapokon 
a (06 1) 346-5479-es telefonszámon.

A NYÁRI TÁBOR IDőPONTJA
Hetente két alkalommal lesz három héten 
át. Kezdés: JúLIUS 18., kedd.

JELENTKEZéS HATÁRIDő
JúLIUS 14., péntek. A jelentkezési határ-
idő lejárta után a nyári táborra nincs mód 
regisztrálni a jelentkezőket.
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Bíró László József emléktábláját utolsó bu-
dapesti lakhelyén, a Cimbalom utca 12. szám 
alatt avatták föl június 14-én. A  feltaláló itt 
élt családjával az 1941-es emigrációja előtti 
években. Az egykori villa helyén ma már egy 
társasház áll. Az ünnepségen Maximiliano 
Gregorio Cernadas, Argentína magyarországi 
nagykövete köszöntötte elsőként az egybe-
gyűlteket. – Azért vagyunk itt, hogy egy rend-
kívüli emberre, Bíró Lászlóra emlékezzünk, 
aki példa arra, hogy mire képes az argentin 
és a magyar nemzet együtt – fogalmazott. 
Ezután a II. Kerületi Önkormányzat nevé-
ben Kocsy Béla képviselő mondott köszöntőt, 
majd Biro Mariana, a feltaláló lánya kapott 
szót, aki a gyereknevelés fontosságáról be-
szélt. Mint mondta, a felnőtteknek az a fel-
adata, hogy érteni és gondolkodni tanítsák a 
gyerekeket.

A beszédeket követően Skublicsné Mannin-
ger Alexandra és Biró Zsolt képviselő helyezett 
el koszorút az emléktáblánál.

Az ünnepség a Magyar Műszaki és Közleke-
dési Múzeum Ganz Ábrahám Öntödei Gyűj-
teményben folytatódott, ahol A golyóstolltól az 
automata sebességváltóig címmel nyílt kiállítás. 
Itt elsőként a múzeum főigazgatója, Vitézy Dávid 
beszélt, aki szerint fontos, hogy Magyarország 
méltó emléket állítson Bíró munkásságának, 
ami a mai napig érezteti hatását az egész vilá-
gon. Szőcs Géza kormánybiztos szerint Bíró egy 

Emléktábla és kiállítás a golyóstoll atyjának

mitikus korszak szülötte, aki sokáig kiszorult a 
magyar nemzeti tudatból. Véleménye szerint 
utcát kellene elnevezni róla, és Bíró terézváro-
si szülőházánál egy őt ábrázoló köztéri szobrot 
kellene állíttatni, valamint Argentínához ha-
sonlóan a születésnapját, szeptember 29-ét a 
feltalálók napjává kellene nyilvánítani hazánk-
ban is. Az ünnepségen Maximiliano Gregorio 
Cernadas, Argentína magyarországi nagykö-
vete és Biró Zsolt, a II. kerület képviselője is 
beszédet mondott. Utóbbi egy személyes él-
ményét is megosztotta a hallgatósággal. – A ki-
lencvenes években Németországban jártam egy 
nyelvtanfolyamon, ahol egy olasz diák azt kér-
dezte tőlem, hogy rokona vagyok-e a golyós-
toll feltalálójának. Meglepődtem, hogy hon-
nan tud Bíróról. Azt mondta, Olaszországban 
mindenki tudja, ki ő, hiszen bironak hívják a 
golyóstollat. Utána tudtam meg, hogy a világ 
nagy részén feltalálója nevén nevezik – mesél-
te. Ezt követően Biró Zsolt a feltaláló életéről, 
II. kerületi kötődéséről beszélt. Az ünnepségen 

Magyarországon kevesen ismerik Bíró Lász-
ló József munkásságát, pedig hazánk egyik 
legtehetségesebb feltalálója volt, igazi 
polihisztor, aki mintegy harminc találmányt 
jegyez. Emlékének méltó megőrzéséért 
emléktáblát avattak egykori II. kerületi lak-
helyén, majd az életét bemutató kiállítás 
nyílt a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény-
ben június 14-én. Mindkét eseményen részt 
vett Biro Mariana, a feltaláló Argentínában 
élő pedagógus lánya.
 

fellépett Kathy Horváth Lajos hegedűművész és 
Bárdi-Farkas Linzi énekes. Az eseményen má-
sok mellett Biro Mariana családja, Rácz Sándor, 
a Bíró emlékkiállítások szervezője, őexcellen-
ciája Batbayar Zeneemyadar, Mongólia Magyar-
országra akkreditált nagykövete, Lomnici Zol-
tán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és 
Szunai Miklós, a Magyar Feltalálók Egyesületé-
nek elnöke is részt vett. 

BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF (1899–
1985) magyar újságíró, festő-
művész, feltaláló, legismer-
tebb találmánya a golyóstoll, 
amelyet a ’30-as években Bu-
dapesten szerkesztett meg, 
majd Argentínában való lete-
lepedése után szabadalmaz-
tatott. Bírónak közel harminc 
találmánya volt, tervezett 
palackcímke-nyomtatót, go-
lyós dezodort és automata 
sebességváltót is. Bíró László 
eredetileg újságíróként dol-
gozott, de életét a festészet 
is végigkísérte. Egy véletlen 
folytán ismerte meg az argen-
tin elnököt, Agustín Pedro 
Justót, ő javasolta neki, hogy 
költözzön Argentínába.

Biró Zsolt képviselő a II. Kerületi Önkormányzat nevében 
mondott köszöntőt
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A szeretteimmel jöttem ide, ezért 
nagyon sok érzelem kavarog ben-
nem. Újra felfedezem Budapestet 
és az unokáim szemével másképp 
látom. Ők olyan szépségekre is fel-
hívják a figyelmemet, amiket én nem 
is vennék észre. 

Látott a gyerekkorából ismert 
helyeket?

Amikor édesapám emléktáb-
la-avatására mentem, ráismertem 
azokra a lejtős utcákra, amelyek 
a Cimbalom utcai otthonunkhoz 
vezettek. A  Margit hídhoz közeli 
lépcsősor is gyerekkorom fontos 
helyszíne. Emlékszem, ahogy egy 
őszi sétán a fákról fújta a szél a le-
veleket, kavarogtak a levegőben és 
beborították a lépcsőket. Amikor 
rájuk léptünk, recsegtek a talpunk 
alatt. Édesanyám arra kért, hogy ke-
ressek tökéleteseket. Otthon addig 
tisztítottuk a leveleket ruhakefével, 
amíg már csak az erezetük látszott, 
aztán kiakasztottuk őket a falra. 

Tanult Magyarországon?
Kilencéves koromban költöztünk 

el, addig itt tanultam. Jól emlékszem 
arra, amikor a Marczibányi téri isko-
lába kerültem, mert eleinte nagyon 
féltem. Az édesanyám azzal nyug-
tatott meg, hogy nyitva vannak az 
ablakok, ő pedig egész nap az iskola 
körül fog sétálni, így közel leszünk 
egymáshoz. Ezek az apró emlékek 
melegséggel töltik el a szívemet. 

Édesapja mesélt Magyarország-
ról? 

Sokat anekdotázott Budapest-
ről, hiszen negyvenéves koráig itt 
élt. A barátairól, a kávéházakról, a 
Duna-partról mesélt. A politikai 
helyzet miatt nem tudott visszatérni 
Magyarországra, mert – ahogy fo-
galmazott – semmilyen „izmussal” 
nem értett egyet. Egy alkalommal 
arra kérték az oroszok, hogy költöz-
zön vissza, és építsen föl egy gyárat 
Oroszországban, aztán itthon, de 

édesapám nemet mondott, mert 
nem tudott azonosulni az itteni vi-
lággal. Édesanyám kérésére egy-
szer hazautaztunk, látni akarta az 
unokatestvérét. Apukám már nem 
érezte magát jól itt, és mindig fájt 
neki, hogy nem tudta közelebb hozni 
egymáshoz a két életét. 

Argentína előttünk jár édesapja 
emlékének ápolásában. Mi az, amit 
szívesen áthagyományozna ránk?

Argentínában nagyobb hangsúly 
van a turizmuson, amit azért is sze-
retek, mert összehozza az embere-
ket. Minden évben megrendezik 
a Tecnópolis nevű vásárt, amin az 
Escuela Del Sol alapítványommal 
részt szoktunk venni. Az a célunk, 
hogy a fiatalok ráérezzenek a fel-
találás örömére. A vásáron körül-
belül nyolcszázezer ember vesz részt, 
a pavilonunkban tavaly 350 ezren 
fordultak meg. Azt vallom, hogy bár 
fontosak a megemlékezések és nagy 
öröm, hogy édesapám emléktáblát 
kapott a Cimbalom utcában, de az is 
nagyon fontos, hogy élményszerűen 
meséljünk a munkájáról és a jövő 
feltalálóit is megszólítsuk. Édes-
apámat, ha megkérdezték, melyik a 
kedvenc találmánya, akkor azt vála-
szolta, hogy a következő.

Magyarországon az elsős diákok 
többsége ceruzával tanul írni, és ha 

már ügyes, akkor kap golyóstollat. 
Vannak országok, ahol már csak 
táblagépen írnak. Fontosnak tartja 
a folyóírást?

Gyerekkoromban minden reggel 
feltöltötték a tintatartókat és tintával 
tanultunk írni. Amikor Argentínába 
költöztünk, már megvolt a golyós-
toll, de az iskolában nem engedték, 
hogy azzal írjak. Otthon elmeséltem 
apukámnak, aki akkor azt mond-
ta: „Ki ír? A kéz vagy az ember? Az 
ember. Akkor mit csinál a kéz? A 
kéz az segít. Magyarázd el a tanító 
néninek, hogy a golyóstoll is se-
gít!” Az alapítványom iskolájában 
golyóstollal írnak, de megengedjük 
a diákoknak, főleg matematikaórán, 
hogy technikai eszközöket is hasz-
náljanak. Információszerzésre jó a 
számítógép, de annak használata 
még nem egyenlő a tudással. Már 
pedig a tudás hatalom, ezt szem előtt 
tartjuk. Másrészt az emberi szellem 
tulajdonsága az, hogy mindent le 
szeretne rajzolni. Ha egy mérnököt 
megkérnek, hogy tervezzen házat, 
számítógéppel csinálja meg a vég-
leges változatot, de szinte biztos, 
hogy papíron kísérletezik először. 

Hogyan vált feltalálóvá az édes-
apja?

Nagypapám fogorvos volt, már ő 
is feltalált kisebb dolgokat, például 

pedált készített a fogorvosi székéhez. 
De úgy gondolom, hogy édesapámat 
leginkább a neveltetése inspirál-
ta. Kis súllyal született, az orvos 
azt mondta, hogy nem fog életben 
maradni. Az édesanyja fogott egy 
cipősdobozt, kibélelte és egy lám-
pát tett fölé, hogy melegítse. Gya-
korlatilag egy inkubátort csinált. 
Később nem nagyon hízott, nem 
evett jól. Az orvos azt tanácsolta az 
anyukájának, hogy mindig nagyon 
kívánatos ételt tegyen az asztalra, de 
úgy, hogy a fia ne érje el könnyen. 
Apukám persze mindig megküzdött 
érte és végül megette. Így tanulta 
meg, hogy képes elérni azt, amit 
akar. Minden gyerek életében ér-
demes ilyen feladatokat adni, hogy 
megélhesse: megcsináltam, képes 
voltam rá. Édesapámat nem tiltották 
semmitől, hanem motiválták.

Örökölte valamelyik családtag 
a tehetségét?

Két gyermekem született, Elena 
lányom – ő most elkísért ide Buda-
pestre a gyermekeivel – és Eduardo 
fiam, ő sajnos már nem él. Gyerek-
ként mindketten nagyon szerettek 
a nagypapával lenni, mert mindig 
lenyűgözte őket az érdekes törté-
neteivel, és sok apró csodára hívta 
fel a figyelmüket. A fiam közel állt a 
nagyapjához, van is olyan találmá-
nya, amit szabadalmaztattak. 

Édesapámat mindenféle társas vi-
selkedés nagyon érdekelte. A kaná-
rink mindig odaült ebédnél az asztal-
hoz és énekelt. Egyszer elhallgatott 
és többet nem akart dalra fakadni. 
Nem tudták, mi a baja. Apukám nem 
törődött bele, szerzett egy speciális 
lemezt. Ezt emberi füllel nem lehe-
tett hallani, de a madár hallott vala-
mit, mert amikor lejátszották neki, 
újra énekelni kezdett. Hát ilyen volt 
az én édesapám. NZSA

Bíró a neveltetésének köszönhetően lett feltaláló
Emléktáblát avattak Bíró László 
József, a golyóstoll feltalálójá-
nak tiszteletére utolsó buda-
pesti lakhelyén, ami a II. ke-
rületi Cimbalom utcában volt. 
A feltaláló innen Párizsba, majd 
Argentínába költözött. Utóbbi 
országban a neve fogalom, a 
felfedezők napját születésnap-
ján ünneplik. Biro Mariana haza-
látogatásakor exkluzív interjút 
adott lapunknak a Ritz-Carlton 
Hotelben. Gyerekkoráról, a ke-
rülethez kötődő emlékeiről és 
édesapjáról is mesélt.
 



18. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Pesthidegkúti
Művészeti
Fesztivál

augusztus 30 - szeptember 3.

Fesztiválbérlet

augusztus 31. csütörtök 19.30
Nyáry Krisztián: 

Így szerettek ők
a Városmajori Szabadtéri Színpad vendégjátéka
Rendező: kőváry katalin
Jegyár: 2500 Ft

szeptember 2. szombat 19:30
Vajda Katalin: 

AnconAi 
szerelmesek
a Szolnoki Szigligeti Színház előadása
Rendező: molnár lászló
Jegyár: 3000 Ft

szeptember 3. vasárnap 18.30
egy kicsit ide, 
egy kicsit odA
Bíró eszter és Falusi mariann koncertje
Jegyár: 2500 Ft

szeptember 1. péntek 19.00
Déry Tibor - Presser Gábor - 
Adamis Anna - Poós Sándor: 

képzelt riport egy 
AmerikAi pop-
Fesztiválról
a SziNDRA TáRSulAT előadása
Rendező: Földessy margit
Jegyár: 2500 Ft

A fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Ünnepi megnyitó: 
augusztus 31. csütörtök19.30
A fesztivált megnyitja: dr. láng zsolt, 
Budapest II. kerületének polgármestere, 
a fesztivál házigazdája
Fővédnök: varga mihály nemzetgazdasági 
miniszter, a II. kerület országgyűlési képviselője

A bérlet ára 
az esti előadásokra: 8000 Ft

Szívünkből szól a könyv címe, 
végre itt a nyár, a szabadság idő-
szaka! Ha még nem is jutottunk el 
a vízpartra, orrunkban már ott a 
tenger illata, és jobbnál jobb ter-
veket szövögetünk arra, hogyan 
töltődjünk fel a dolgos napok 
után. A  Mágikus állatok iskolá-
jának hősei is útra kelnek, miu-
tán bezárultak a Winterstein suli 
kapui. Ida és okos rókája, Rabbat 
a csodás olasz tengerparton ka-
landozik. „Amerre lépünk, rejtvény 
terem,/A közel s a távol csupa sejtelem./A világot 
felfedezni indulunk,/Az idei lesz a legszebb nya-
runk!” A Budai Polgár olvasóinak is azt kíván-

 KIÁLLÍTÁSOK 
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján AUGUSZTUS 11-ig Krisztov-Papp Krisztina A Nő című fotográfiai ki-
állítása tekinthető meg. AUGUSZTUS 14. és SZEPTEMBER 1. között a könyvtár zárva tart (1024 Keleti 
Károly utca 5.).
MILLENÁRIS: SZEPTEMBER 11-ig: Nemzetközi űrkiállítás. A tudomány és a világűr szerelmesei elme-
rülhetnek az űrutazás lélegzetelállító történetében és megtapasztalhatják, milyen érzés asztronautá-
nak lenni (Millenáris B épület, 1024 Kis Rókus utca 16–20. www.urkiallitas.hu).
PANNÓNIA STúDIÓ: AUGUSZTUS 3-ig: a Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, Horváth Mária 
alkotásai. Képek a Magyar népmesék és a Cigánymesék című rajzfilmsorozatokból (1021 Budapest, 
Hűvösvölgyi út 64-66.).

 KLUBOK 
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JúLIUS 31-ig Balázsné Csordás Zsuzsanna: Tündérkonyha 
és Lix Franceska: Gömbvarázs című kiállítása tekinthető meg a klubban. Jógaórák minden szerdán 
8–9.30-ig. Számítástechnikai előadások minden páros héten hétfőn 18–20-ig. Festőkör indul szeptem-
bertől Gánóczy Mária festőművész vezetésével. Dr. Répás Annamária jogi tanácsokkal segít a hozzá 
forduló klubtagoknak szeptembertől minden hónap első klubdélutánján 15–16 óra között. AUGUSZ-
TUS 28-tól SZEPTEMBER 4-ig Zamárdiban kedvezményes nyaralási lehetőség. JúLIUS 11., AUGUSZTUS 
1. és 15.: Hagyományos évadzáró vitorlázás a Balatonon. JúLIUS 18.: A Velencei-tó szépségei, egyna-
pos kirándulás vonattal. JúLIUS 25–27.: A Körösök vidékén, utazás autóbusszal. Minden érdeklődőt 
várunk rendezvényeinkre. NKA-támogatással tervezett programok: AUGUSZTUS 19–20.: Szatmár-Be-
reg vidékének hagyományai, műemlékei, utazás autóbusszal. 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 JúLIUSBAN minden hétfőn 
16–19 óráig a Thirring Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 KIRÁNDULÁSOK 
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: JúLIUS 23.: Cserhát. Találkozó 8.45, Nyugati pu., pénztárak. Jú-
LIUS 26.: Medves. Találkozó 7.15, Stadion, Volán-pu. JúLIUS 30.: Cserhát. Találkozó 8.00, Stadion, 
Volán-pu. AUGUSZTUS 2.: Bakony. Találkozó 7.30, Népliget, Volán-pu. AUGUSZTUS 6.: Vértesalja. 
Találkozó 8.00, Déli pu., pénztárak. AUGUSZTUS 13.: Gerecse. Találkozó 8.00, Déli pu., pénztárak. AU-
GUSZTUS 16.: Bakony. Találkozó 8.00, Népliget, Volán-pu. AUGUSZTUS 20.: Börzsöny. Találkozó 8.45, 
Nyugati pu., pénztárak. AUGUSZ TUS 27.: Vértes. Találkozó 7.15, Népliget, Volán-pu. AUGUSZTUS 
30.: Vértes. Találkozó 7.15, Népliget, Volán-pu. Buszos utakra jelentkezés, befizetés minden pénte-
ken 16–18 óra között az Arany János utcai Burger Kingben. JúLIUS 22. és AUGUSZTUS 12.: Ausztria. 
AUGUSZTUS 26.: Somogy. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.
com, www.tvtk.ingyenweb.hu.

Végre vakáció!
juk, fedezzék fel a világot, és le-
gyen ez a nyár az egyik legszebb! 
Ha pedig a gyerekeknek még 
nincs a bőröndjükben izgalmas 
könyv, szerezzék be indulás előtt 
a sorozat legújabb nyári kötetét! 
És van még egy jó hírünk, ha va-
laki élőben is szívesen találkozna 
a mágikus állatokkal, akkor ezt 
ősszel megteheti, mert a beszé-
lő állatok egy időre beköltöztek 
a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 
Színházba.

Margit Auer: Mágikus állatok iskolája – 
Végre vakáció! Babilon Könyvkiadó, 2017, 
2990 Ft.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR júliusban és augusztusban szombatonként, valamint július 
24-től augusztus 20-ig zárva tart. Júliusban és augusztusban a Mesekuckó hétfő dél-
utáni foglalkozásai szünetelnek. A zárás előtti napokban kikölcsönzött DVD-k, CD-k, 
hangoskönyvek egyszeri kölcsönzési díj ellenében a zárás egész ideje alatt az olvasóknál 
maradhatnak. Mindez az újságok, folyóiratok kölcsönzésére is érvényes. A nyári szünet 
után augusztus 21-én, hétfőn 11 órakor nyit újra a könyvtár (1023 Török utca 7-9.).
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Szegedi művészvendégek tárlata

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

JúnIUS
A júniusi hónap fotója: Varga Bence Tamás – Naplemente a József-hegyi kilátónál

Július végéig szegedi képzőművészek kiállítását tekinthe-
tik meg azok, aki eljönnek a Vízivárosi Galériába. Nemrég 
a II. kerület három művésze – Székelyi Katalin, Dréher 
János és Végh András – látogatott el a dél-magyarországi 
városba, hogy az ottani közönségnek is bemutassa al-
kotásait, cserébe pedig három szegedi kollégát – Pataki 
Ferencet, Henn László Andrást és Popovics Lőrincet – lát 
vendégül a II. Kerületi Önkormányzat galériája.

A kiállítótérbe lépve az arany árnyalataival készült 
ikonszerű képekkel találkozunk, amelyekről egyaránt 
asszociálhatunk templomi vagy karácsonyi hangulatra, 
de – tudván, hogy szegedi alkotóról van szó – a szőke 
Tisza is eszünkbe juthat. Pataki Ferenc munkáiról a ki-
állítást megnyitó Novotny Tihamér művészettörténésztől 
megtudtuk, hogy azok a művész más képeihez felhasznált 
festékestubusok újrahasznosításával készültek.

Popovics Lőrinc tizenöt fekete gránitból és csiszolt 
üvegből készült szobrot hozott magával kerületünkbe, 
amelyek egyszerre hordozzák az ősit és a korszerűt, 
akárcsak Henn László András nonfiguratív festményei.

Novotny Tihamér meglátása szerint az egymástól 
teljesen eltérő anyag- és formanyelvet használó három 
szegedi kiállító művei közös érzéseket, gondolatokat, 
képzeteket keltenek. Olyan jelzőkkel jellemezte hármó-
juk művészi közösségét, mint mágikus, kultikus, mitikus, 
misztikus, archaikus, rituális, szakrális és transzcendens. 

A HÁRMAN: P+H+P – festmények, grafikák, szob-
rok elnevezésű tárlatot JÚLIUS 25-ig keddtől péntekig 
13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig lehet megtekin-
teni a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 55., 
www.vizivarosigaleria.hu).

PZS

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

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
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

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-4885  www.marczi.hu  

BÁBOS  
ALKOTÓ TÁBOR
8–12 éveseknek
július 17–21.  
naponta 9.00–16.00  
Részvételi díj: 25 000 Ft

KINCSKERESŐ  
NÉPRAJZI TÁBOR 
9–14 éveseknek
július 24–28.  
naponta 9.00–16.00  
Részvételi díj: 25 000 Ft + anyagköltség

GYÖNGYÖS  
KÉZMŰVES TÁBOR
8–10 éveseknek
július 24–28.  
naponta 9.00–13.00 
Részvételi díj: 14 000 Ft + anyagköltség

MESE  
ALKOTÓ TÁBOR 
6–10 éveseknek
július 31–augusztus 4.  
naponta 9.00–16.00
Részvételi díj: 25 000 Ft

Jelentkezés, információ:  
VANKÓ KRISZTINA  
akrisztina.vanko@gmail.com
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Beszélgetnek, közösséget építenek
Pesthidegkúton él Nagy László és fia, Nagy Máté, mind-
ketten a Magyar Sportlövő válogatott keretet erősítik. László 
1985-ben kezdte pályafutását sportlövőként. A ’80-as évek 
végén több Európa-bajnokságon pontszerző helyet ért el 
egyéniben, és 1989-ben tagja volt a korosztályos világbajnok 
csapatnak. Hosszú kihagyás után újra kezébe vette a fegy-
vert és 2015-ben beverekedte magát a válogatott keretbe. 
Fia, Máté 2014 októberében kezdett lejárni edzésekre a KSI 
SE lőterére. Hamar kiderült, hogy van érzéke ehhez a sport-
ághoz, és mindössze két hónappal később a légfegyveres 
országos bajnokságon tehetségkutató légpisztoly 20 lövéses 
versenyszámban országos bajnoki címet szerzett. Azóta több 
korosztályos országos bajnoki címet és érmet nyert. Idén 
tavasszal, a junior válogatóversenyeket megnyerve, már 
kijutott a maribori légfegyveres Európa-bajnokságra. Ez 
volt az első komoly nemzetközi verseny, ahol édesapjával 
együtt erősítették a sportlövő válogatottat, hiszen László 
a felnőtt csapat tagjaként utazhatott a viadalra. Máté ez 
év június végén a junior világbajnokságra utazott Német-
országba, ahol a Nagy Máté, Szemán Dávid és Tamási 
Péter alkotta fiúcsapat a 18. helyen fejezte be a versenyt. 
A junior sportlövő-világbajnokság utolsó napján rendezett 
tesztversenyeken sajnos nem jutott a nyolc közé a két ma-
gyar mixcsapat, amelynek tagja volt Nagy Máté is. Közös 
tervük, hogy a jövő évi koreai felnőtt világbajnokságon 
mindketten a magyar csapatot erősítsék, és eredményeik 
alapján már esélyesként álljanak a lőállásba. Ehhez még 
nagyon sok munka áll előttük, de ettől egyikük sem retten 
vissza. Mint a legtöbb élsportolónak, nekik is az olimpia a 
legnagyobb álmuk, de addig még három, kemény munkával 
teli év áll előttük. 

Apa és fia is
a válogatott keretben

Június második szombat délutánjára a pest-
hidegkúti Nedű utcába kaptunk meghívást a 
Nedű Bálra. A  forgalom elől addig lezárt ut-
cában kedvesen fogadtak minket és Láng Zsolt 
polgármestert, aki fontosnak tartotta, hogy 
részt vegyen ezen a közösségépítő 
kezdeményezésen. A délután folya-
mán közel félszázan látogattak el a 
utcabálra, köztük az este érkező Csa-
bai Péter VÖK-elöljáró és felesége is. 
A kedves invitálás, a jó szívvel kínált 
pogácsa és a házi sör, a beszélgeté-
sek, a „szomszédolás”, egymás meg-
ismerése összeköti az embereket, és 
alkalmas arra, hogy a mai világban 
meglévő különbségeket elsimítsa. 

Az esemény főszervezője Keré-
nyi Péter volt, aki már nyugdíjas, de korábban a 
szállodaiparban dolgozott, és szervezőkészsé-
gét felhasználva szeretett volna a környezeté-
ben élőkért és a közösségért tenni: 

– Ez a második alkalom, hogy megrendezzük 
a Nedű Bált, pedig már 31 éve itt lakom. Szeret-
ném, ha a kezdeményezés nem maradna meg 
a mi utcánk határain belül, hanem tovább-

terjedne. Telefonon és postaládákba bedobott 
levelekkel hívtam meg a szomszédainkat a kö-
zösségi eseményre. A  legfiatalabb résztvevőnk 
másfél hónapos. A fiatalok fociznak, az időseb-
bek csoportokban beszélgetnek, mindenki jól 

érzi magát ezen a délutánon. Még az 
utcában lakó indiai család is eljött, 
akik indiai fűszerekkel készített sü-
teményt hoztak. Örömünnep szá-
munkra, hogy a polgármester úr is 
megtisztelt minket jelenlétével. Mi 
itt mindannyian azt keressük, ami 
összeköt bennünket, ami közös ben-
nünk, ez pedig az, hogy egy utcában 
élünk – emelte ki a főszervező. 

A jó hangulatú délutánon egy ott 
lakó hölgy elmondta, hogy hat éve 

lakik az utcában, mindkét bálon részt vett. Ta-
pasztalata szerint ennek köszönhetően az utca 
közössége egyre jobban formálódik, mert meg-
ismerték egymást az emberek. Sokukat már 
ezelőtt is ismerte látásból, de soha nem beszél-
gettek. – Minden utcában kellene hasonló ren-
dezvényt szervezni – tette hozzá.

Ld

Kerényi Péter

Német nemzetiségi nap
A német telepesek Pesthidegkútra érkezé-
sének 306. évfordulója alkalmából tartott 
ünnepi megemlékezést a II. kerületi Német 
Önkormányzat. Dézsiné Überhardt Katalin 
elnök köszöntőjét követően ünnepi beszédet 
mondott Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési 
képviselője. A 300. évfordulón, 2011-ben 
felállított, hidegkúti terméskőből készült 
emlékművet a II. Kerületi Önkormányzat 
nevében a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat tagjai, Csabai Péter elöljáró, Makra 
Krisztina és Skublicsné Manninger Alexandra 
képviselő koszorúzta meg.

A délután folyamán a Klebelsberg Kultúr-
kúriában német nemzetiségi napot tartottak, 
este pedig sváb bálra várták az érdeklődőket.
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I. Pesthidegkúti

SörfesztiválI. Pesthidegkúti

Sörfesztivál

2017. SZEPTEMBER 2930.

KÉZMŰVES SÖRÖK   |   FINOM FALATOK

ELŐADÁSOK   |   ZENE, TÁNC

FELLÉPNEK:

             a Mosbachi Tűzoltózenekar, 

           a Duna Művészegyüttes táncosai, 

         a Schaumarer Musikanten 

           és a Takser Spatzen, 

        a Soroksári Férfi  Dalkör és a 

       Soroksári Vidám Favágó Fiúk, 

      a Dunaszekcsői Fúvósok, valamint 

     a Dunaszekcsői Tánccsoport, 

    a Pesthidegkúti Német Dalkör,

   Tóth Krisztina bábjáték
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A Széher út 24. és a Kuruclesi út közt húzódó 
telekről talán kevesen tudják, hogy milyen 
értéket rejt. Pedig néhány lelkes és kitartó 
ember értékmentő munkája nyomán, első-
sorban a Ruttkay Zsófia vezette Dohnányi Kert 
Egyesület áldozatos tevékenységének köszön-
hetően 2005 óta védettséget élvez, a villa és a 
kert együttese kultúr- és kerttörténeti érték. 

Hogy mi indokolja e megtisztelő címet? A 
történet az 1920-as évek végére nyúlik visz-
sza. Ekkoriban építkezett itt dr. Manninger 
Vilmos, aki jó barátjának, Dohnányi Ernő-
nek megmutatta a szomszédos, szintén eladó 
területet, ami egy felső sík szakasz után egyre 
meredekebben folytatódott, csodás kilátással 
a szemközti Ferenc-halomra, és amelyen már 
akkor is állt néhány szép fenyő meg egy tere-
bélyes cseresznyefa. Emellett igazán különle-
gessé még az tette, hogy a telek közepén, fe-
nyőktől körülvéve egy kis tó is volt – egyszóval 
beleszeretni nem volt nehéz. Dohnányinak a 
kedves baráti házaspár közelsége mellett per-
sze komoly anyagi forrásra is szüksége volt, 
hogy ideköltözzön. Ezt javarészt a Klebelsberg 
Kuno minisztertől egy leendő zenemű meg-
írására kapott (valójában az életmű elismeré-
seként is értelmezhető) honoráriuma fedezte, 
de természetesen a koncertturnék bevételét is 
erre fordította.

Ahogy Alföldy Gábortól, az Europa Nostra dí-
jas tájépítésztől, a kert történetének legavatot-
tabb szakemberétől és elkötelezett védőjétől a 
június 23-án tartott emlékkoncerten meg-
tudhattuk, Dohnányiék számára a kezdetektől 
fontos volt, hogy rendezett, különleges termé-
szeti környezetben éljenek. Így a régi képeken 

Kert, művészet, kertművészet – látogatás a Dohnányi-villában

is jól látszik, hogy a ház még éppen csak hogy 
épülőfélben volt, amikor már kivehetők körü-
lötte a virágágyások, díszbokrok, frissen ül-
tetett facsemeték. A  kert kompozícióját Solty 
László, a korszak egyik neves kertépítésze ter-
vezte. Dohnányi maga is kertészkedett, sőt, a 
virágokról külön naplót is vezetett, és a ker-
tet rendre olyan új növényekkel gazdagította, 
amiket külföldi útjairól hozott.

Mi az, amit ebből ma is láthat az, aki kíván-
csi Dohnányiék egykori világára? Mi maradt 
a zeneszerző, majd felesége külföldre távo-
zása után, mivé vált a háború alatt és után, 
amikor kórház és szülőotthon volt az egykori 
nappaliban és zeneteremben, és mivé for-
málta a szocializmus, amikor több lakásra 
szabdalták a villát?

A Széher út felől lépve a kertbe fokozatosan 
nyílik ki a tér a ház felé. Innen nem is látszik, 
hogy az nem egy földszintes épület – az épí-
tész, Gyöngyöshalászi Takách Béla szelleme-
sen használta ki a lejtős telek adottságait. A ház 
falán emléktábla hirdeti nemcsak Dohnányi 

Ernő, hanem a később itt élt Fülep Lajos mű-
vészettörténész emlékét is. (És ideje volna las-
san egy harmadik névnek is kikerülnie a falra, 
hisz 1972-től 2014-ig, haláláig itt élt a II. Kerü-
letért Emlékéremmel kitüntetett R. Várkonyi 
Ágnes történész, az ELTE egyetemi tanára, az 
MTA tagja.) Az épület oldala mellett elhaladva 
tárul fel a kert, ma is elementáris hatást kelt-
ve. A  háztól balra volt valamikor az úgyneve-
zett geometrikus kert, a maga pompázó virág-

Június végén rekkenő volt a hőség Budapes-
ten, a városban a forróságtól vibrált a levegő, 
szinte izzottak a kövek. De a Dohnányi Ernő 
születésének 140. évfordulójára rendezett kü-
lönleges koncert résztvevői ebből alig éreztek 
valamit: a kuruclesi kertben hűs szél fújdo-
gált, a majd’ évszázados fenyők kellemes 
árnyékot vetettek.
 

A villa kertre néző oldala egykoron... ...illetve a főbejárata napjainkban
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Dohnányi Ernő a villa kertjében
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„Négyévesen meglátni és megszeretni őket egy pillanat műve volt” – vallja Török Lívia a 
lovakról. A szerelem olyannyira tartósnak bizonyult, hogy a Máriaremetén élő lovas szak-
hosztesz és sportedző ma is hivatásának és szenvedélyének tekinti a lovakkal való foglal-
kozást. Volt tűzoltó és motorozott, ma a problémás lovak kezelése nyújtja számára az élte-
tő adrenalint. Munkahelye nem esik messze otthonától: a Buda határán fekvő Tök-hegyi 
tanya adja mindennapjainak, a lovaglásoknak, a lovas terápiáknak gyönyörű helyszínét.

– A lovakkal való kommunikálás szabályait a 
gyereknevelésben is remekül tudom alkal-
mazni – meséli az ötéves kisfiát egyedül ne-
velő lovas szakember. – A módszer lényege, 
hogy mindig hagyunk választási lehetőséget 
a lónak, illetve a gyereknek, de igyekszünk 
úgy irányítani, hogy a számunkra ideális 
döntés legyen számára a könnyebb meg-
oldás. Ezt a lovak esetében testbeszéddel 
tesszük meg, amit sokan suttogásnak hívnak 
(a fogalmat legtöbben a Robert Redford fő-
szereplésével készült Suttogó című amerikai 
filmből ismerhetik). Monty Roberts ame-
rikai etológus a vadlovakat követve figyelte 
meg az ő egymás közötti kommunikációju-
kat, és ennek alapján dolgozta ki módszerét. 
A másik, szintén amerikai etológus, Pat Pa-
relli pedig a már emberhez szokott lovaknál 
a nyomás-engedés módszerét alkalmazta. 
Én leginkább őket követem munkámban.

A lovaknál nem falkavezér, hanem vezér-
kanca van, és nekem nincs más dolgom, csak 
el kell hitetnem a lóval, hogy én vagyok a ve-
zérkanca, rám minden körülmények között 
lehet számítani, de cserébe elvárom az en-
gedelmességet. A rosszalkodó kiscsikó szá-
mára a legnagyobb büntetés, ha kirekeszti a 
ménes, megvonja tőle a védelmet. Ilyenkor a 
csikó testbeszédével mindent elkövet, hogy 
bocsánatot kérjen és visszaszerezze a bizal-
mat. Ezt a természetes nevelést alkalmazzuk 
mi is a kiképzésben.

A tanyán élő lovak többségét én lovagol-
tam be, illetve én lovagoltam át. Van köz-
tük mentett ló, akinek igen nehéz sorsa volt 

mostanáig, és olyan is, akit gazdája csak rit-
kán tud meglovagolni. Sokszor tapasztaltam, 
hogy a ló problémás viselkedése mögött a ló 
és lovasa közti félrecsúszott kommunikáció 
áll, ezért fontos, hogy mind a két féllel fog-
lalkozzunk. Oktatásban nem mindenkit vál-
lalok el, csak akin látom a ló iránti tiszteletet 
és a lovaglás iránti alázatot. 

A lónevelés következetességet és határo-
zottságot igényel, ugyanakkor finomságra 
is tanít. A  lovak növényevő menekülő álla-
tok, mi pedig ragadozók vagyunk, és éppen 
ezt a ragadozóságot kell levetkőznünk velük 
szemben. 

A lovakkal való foglalkozás nagymér-
tékben formálja a jellemet, nagyon maga-
biztossá tesz –, ami persze nem mindenki 
szerint előnyös. De volt például olyan tizen-
négy éves tanítványom, akit rendszeresen 
megaláztak az iskolában. Ahogy elkezdett 
lovagolni, megtanult bánni ezzel a hatal-
mas állattal, és ahogy sikerei lettek, úgy fej-
lődött – a mozgáskoordinációja mellett – a 
jelleme is. Az édesanyja büszkén mesélte, 
hogy milyen határozottan áll ki magáért, és 
hogy megszűntek a bántások. Ez számomra 
is sikerélmény, akárcsak az, ha megtalálom a 
zsákhoz a foltját, azaz a gazdához a megfelelő 
állatot, illetve, ha egy jól együttműködő lovat 
tudok nevelni.

Máriaremetén nőttem fel, itt jártam is-
kolába, ma sem igen hagyom el a kerület 
határait. Nagyon szeretek itt élni, az az ál-
mom, hogy egyszer lesz egy saját tanyám is 
a Tök-hegyen.

Budai polgárok a kerületből…

Török Lívia
lovas szakember
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ágyásaival, bukszusaival. Sajnos, a kompozíció 
közepén álló hatalmas hársfa minden szerető 
gondoskodás ellenére néhány éve kipusztult, 
csak „fiai”, két fiatalabb példány nő itt, betölt-
ve a területet felejthetetlen hársillattal. Doh-
nányiék idejében gyümölcsöskert, üvegház és 
kertészlak is volt itt, meg egy teniszpálya: az 
egész építkezésből az készült el elsőként.

Ha továbbmegyünk a kert ösvényén, fel-
tárulnak a hatalmas feketefenyők, a ház vad-
regényes verandája, felsejlik a rönkfákból 
épített lépcsőrendszer, amely a kert egy-
kori díszéhez, a valamikori tó helyére épí-
tett medencéhez vezet. (Sajnos, a forrás el-
apadt, csak titokzatos vízköpője látszik még, 
Manninger maga készítette, karikatúraszerű 
önarcképe. Az alkotást az ostrom során ka-
tonák céltáblának használták, nem lehetett 
restaurálni, a most látható egy másolat, amit 
néhány éve a Dohnányi Kert Egyesület ké-
szíttetett.) Az, hogy ennyire is átlátható és 
rendezett a terület, sok önkéntes munkájá-
nak köszönhető, köztük a Zeneakadémia szá-
mos tanárának és növendékének, akik időről 
időre csákánnyal és gereblyével a kezükben 
segítenek. A valamikor nagy gonddal össze-
válogatott, gondozott növényzetből ma már 
sajnos kevés látszik, és az egykori tágas füves 
térséget, amelyben alul a kert végződött, rég 
benőtték a fák. Nehéz megragadni, hogy mi 
ebben az összképben a felemelő: mégis külö-
nös varázsa van a helynek.

E művészi hatást pedig tovább emelte az az 
egyedülálló koncert, amelyet a Ruttkay csa-
lád egykori lakásában, Dohnányi valamikori 
ebédlőjének, szalonjának és zenetermének 
összenyitott terében adott a fiatal Soós Vonós-
négyes, illetve Prunyi Ilona (zongora) és Ban-
da Ádám (hegedű). Az eseményen Riczkó And-
rea önkormányzati képviselő is részt vett.A II. 
Kerületi Önkormányzat és a Zeneakadémia 
támogatásával létrejött rendezvény remény-
teljes jövőt jelez: bízunk benne, hogy Bartók 
és Kodály mellett egyszer majd Dohnányira is 
az őt megillető módon tudunk emlékezni.

VICZIáN ZSófIA

Prunyi Ilona zongoraművész és Ruttkay Zsófia
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A II. kerületi evangélikusok egyik lelki központ-
jának is számító Budavári Evangélikus Temp-
lomban az orgona avatását követő estén kezde-
tét vette az ingyenes Budavári Bach Fesztivál, 
ahol a résztvevők meg is hallgathatták a Pécsi 
Orgonaépítő Manufaktúra által épített külön-
leges orgonát, sőt, a nyílt szakmai napon még ki 
is próbálhatták. Az új orgona nyolc tonnát nyom 
és 1771 sípja van.

Az ünnepi istentiszteleten Fabiny Tamás 
püspök hirdetett igét, aki a hangszert fel is szen-
telte, köszöntőt mondott Fábri György, az Északi 
Evangélikus Egyházkerület felügyelője, az ELTE 
rektorhelyettese, valamint Hafenscher Károly, a 
Reformáció Emlékbizottság munkájának segí-
téséért felelős miniszteri biztos, valamint Láng 
Zsolt polgármester is. A II. kerületi vezető beszé-
dében kiemelte, az új orgona átadása azt is meg-
mutatja a ma emberének, hogy közösségeinknek 

Az országban is egyedülálló Bach-orgonát 
avattak június 18-án a Budavári Evangélikus 
Templomban, amely a Reformáció Emlék-
bizottság jóvoltából Bán István orgonamű-
vész koncepciója alapján, Bach fennmaradt 
orgonatervei és Gottfried Silbermann kései 
hangszereinek mintájára készült.
 

szüksége van alkotókra, újítókra. Napjainkban az 
összefüggéseket felfedve, a rövid távú érdekeket 
félretéve, egyéni látásmódra, valódi megoldá-
sokra van szükség. Megmutatva, hogy lehet hittel 
érvelni, pontosan fogalmazni, szakértelemmel 
dolgozni. Ma is nagy szükség van alkotó, látó, 
halló, értő, tudatosan cselekvő emberekre – 
hangsúlyozta Láng Zsolt.

Az ünnepre elkészült a templom belső festése 
és külső szigetelése is, amit a II. Kerületi Ön-
kormányzat is támogatott. Ld

Egyedülálló Bach-orgona épült

BÁN ISTVÁN orgonamű-
vész, karmester: – Különle-
ges folyamat az orgonaépítés. 
A Reformáció Emlékbizottság 
koncepciója az volt, hogy a leg-
autentikusabban adhassuk elő 
rajta Bach műveit. Én azon a 
véleményen voltam, hogy Bach 
ama feljegyzéseiből induljunk ki, amikor orgonát épített 
vagy szakvéleményt adott, hogy azokban ő mit tartott 
jónak. Kormos Gyula, a református egyház orgonaszak-
értője az én koncepciómat választotta, ami óriási öröm, 
hiszen a saját templomomban valósulhattak meg az 
álmaim. A Bach-korabeli Silbermann hangszereit vettük 
mintául, abból is a későieket, amelyek azt az időszakot 
képviselték, amikor Bach életműve már beteljesült. Ez az 
orgona nem kópia, hanem 80 százalékban historikus hang-
szer. Az egész belseje, a mechanikája autentikus, olyan 
a méretezése, a mechanikája, amilyeneket Silbermann 
használt háromszáz éve. Magyarországon nincs még egy 
ilyen. Óriási kincs, hogy mi ezt 415 herzesre építettük, így 
először válik lehetővé, hogy autentikus barokk hangszerek 
mellett nagy orgonával kísérjük Bach kantátáit. Ez egy 
felejthetetlen alkalom számomra! Ez a hangszer bőven 
túlél bennünket, megmaradva az utókornak.

FABINY TAMÁS evan-
gélikus püspök: – Az is-
tentisztelet, az Evangélium 
hirdetése mellett az evan-
gélikus egyház számára na-
gyon fontos a kultúra ápo-
lása, terjesztése is. Fontos 
hagyományunk ez, hiszen 

például Albert Schweitzer vagy Johann Sebastian 
Bach is evangélikusok voltak. A Budavári Evan-
gélikus Templom egy központ: Buda, Észak- és 
Északkelet-Magyarország püspöki székhelye, emel-
lett három kerületet érint, az I. kerületet teljesen, 
a II. és a XII. kerület egy-egy részét lefedi. Ezért is 
örülünk, hogy Láng Zsolt polgármester úr itt volt 
az orgonaszentelési ünnepen, aki itt házasodott, itt 
keresztelte az első gyerekét. Az ő jelenléte kifejezi 
az együttműködést. Egyúttal a II. kerületieknek egy 
meghívást is átadnánk: szeretnénk, ha éreznék, hogy 
a Bécsi kapu téri templom az övék is, és mindenkit 
várunk a lelki és kulturális programokra.
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Határon túli magyar vidékeken

• PASARéTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: JúLIUS 13-án 11.30-
kor rózsafüzérima, 12 órakor szentmise Szűz Mária tiszteletére. JúLIUS 17-én 
és AUGUSZTUS 14-én egész napos szentségimádás. JúLIUS 30-án a 
vasárnapi szentmisék után a gépjárművek megáldása. AUGUSZTUS 12-én 
11.30-kor rózsafüzérima, 12 órakor szentmise Szűz Mária és Szent Filoména 
tiszteletére. AUGUSZTUS 15-én, Nagyboldogasszony napján a szentmisék 
7, 12 és 18 órakor kezdődnek. AUGUSZTUS 20-án vasárnapi miserend, a 10 
órai szentmisében az új kenyér megáldása (1026 Pasaréti út 137.).

• BUDAI gÖRÖgKATOLIKUS TEMPLOM: a nyári időszakban vasárnapon-
ként 10 és 17.30-kor, hétköznapokon 17.30-kor Szent Liturgia. AUGUSZTUS 
20. után 9 és 11 órakor kezdődnek a szentmisék. AUGUSZTUS 6-án délelőtt 
gyümölcsáldás, Szent István király ünnepén kenyéráldás lesz. Irodai fogadóóra 
hétköznapokon 16.30-17.30-ig, www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).

• SZILÁgYI DEZSő TéRI REFORMÁTUS TEMPLOM: JúLIUS 19-én 18 
órakor ökumenikus istentisztelet lesz (1011 Szilágyi Dezső tér 3.).
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Események kerületünk templomaiban

Idén ünnepeljük I. (Szent) László trónra lépésének 940., szentté ava-
tásának pedig 825. évfordulóját. A 2017-es évet Szent László-emlék-
évnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság. A Pesthidegkúti 
Német Nemzetiségi Alapítvány Szent László tiszteletére ünnepi meg-
emlékezést tartott a Szent László Lovagrenddel június 27-én a gercsei 
templomnál. Az alapítvány nevében Czemmel László köszöntötte az em-
lékezőket, és felkérésére dr. Czaga Viktória, a Pesthidegkúti Helytörté-
neti Kör vezetője tartott rövid ismertetést I. (Szent) László király csa-
ládjáról, trónra kerüléséről és uralkodásának fontosabb állomásairól. 
A lovagrend képviseletében lovag vitéz Bozó József magyarországi tarto-
mányfőnök ismertette a Szent László Lovagrend történetét. A  temp-
lom előtt tartott megemlékezést a Tabulatúra Régizene Együttes műso-
ra zárta, majd a lovagrend tagjai égő gyertyákkal kezükben bevonultak 
a templomba, ahol ünnepi szentmisét tartott Kemenes Gábor nagyková-
csi plébános Szent László emléke tiszteletére. Az eszményi lovagkirály 
megsegíti országát a csatákban, és kegyes közbenjáró népe érdekében 
az égieknél, patrónusa Magyarországnak és védőszentje katonáinknak.

A szép természeti környezetben fekvő Árpád-kori gercsei templom 
különös hangulatával emelte a megemlékezés ünnepélyességét.

Május 22-24-ig az Újlaki 
Általános Iskola tanulói 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által 
támogatott kirándu-
láson vehettek részt a 
Határtalanul! program 
keretén belül. A három-
napos út során jártak 
többek között Aradon, 
Máriaradnán, Gyulafe-
hérváron, Szászsebesen, 
Déván, Vajdahunyadon, 
végül utolsó állomásuk 
a gyönyörű szecessziós 
város, Temesvár volt.

A Palotás Gábor Általános Iskola 
tanulói május 29. és június 2. 
között a Felvidéken ötnapos 
kiránduláson vettek részt. A Ha-
tártalanul! pályázat keretében 
hosszú kirándulásokat tettek, az 
Oszterva-nyeregből megnézték 
a mélyben sötétlő Poprádi-ta-
vat, Somló romfalain járkáltak, 
úsztak Dedinky kissé még hűvös 
tavában. A Felvidék bejárásakor 
mindenütt a magyar helység- és 
földrajzi neveket használták: a 
Csorba-tónál és a Kőpataki-tónál 
jártak, a Tar-patak vízeséseiben 
gyönyörködtek, a Tarajkára sik-
lóval mentek fel. Sok felvidéki 
magyarral is kapcsolatba kerül-
tek. A füleki és a rimaszombati 
magyar iskolák meglátogatá-
sakor bepillantottak az ottani 
tanárok és diákok életébe.

A lovagkirályra emlékeztek

Az alapítványi fenntartású, köznevelési keretek között 
működő Budai Gyermekszem.Pont Általános Iskola a 
2017/2018-as tanévben 3. évfolyamba lépő gyerekek je-
lentkezését várja új, induló harmadik osztályába.

Meglévő, kisebb létszámú 1. 2. 4. és 6. osztályainkban is vannak még 
korlátozott számban helyeink!

Ajánljuk iskolánkat azoknak a gyerekeknek, akik az elmúlt két 
évben szorongóvá váltak a hagyományos intézményekben. Bár jó 
képességűek, kreatívak, fogékonyak a művészetek iránt, feladattu-
datuk kialakult, mégis nehezen nyílnak meg.

Iskolánkban nagy odafigyeléssel fordulunk a gyermekek felé, 
partnernek tekintjük őket, de önállóságot is várunk tőlük, hisz a pe-
dagógiai munkában nagy hangsúlyt kap a kooperatív, csoportokban 
történő tanulás, a projektoktatás.

Harmadik évfolyamba lépő gyerekek
jelentkezését várják

Jelentkezni július 31-ig a www.budaisuli.hu oldalról letölthető 
jelentkezési lap kitöltésével lehet, 

amit az info@budaisuli.hu e-mail-címre kell elküldeni.

Zarándokokat várnak Szent István ünnepére
Erdő Péter bíboros felkérésére a Mária Út és a Mária Rádió buszos 
és gyalogos zarándoklatok szervezését kezdeményezi és segíti az 
augusztus 20-i Szent Jobb szentmisére és körmenetre. Érkezés 15 
órára a Szent István Bazilikához. Az ünnep kezdete előtt színvonalas 
programok – tanúságtételek, elmélkedések, zenés áhítatok – várják 
majd az érkező zarándokokat. A szervezők biztatnak minden iskolát, 
plébániát, hogy gyermekcsoportokkal is képviseltessék közösségüket 
Szent István ünnepén. A szerveződő buszos és gyalogos zarándok-
csoportokat kérik, hogy részvételi szándékukat az online regisztrációs 
űrlap kitöltésével jelezzék a www.mariaradio.hu/zarandokregisztracio 
oldalon. További információ Siklósi Bernadettnél a (06 30) 345-8369-
es számon vagy a szentistvanunnep@mariaradio.hu e-mail-címen.
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A rendőrség nyári tanácsai

Az elmúlt néhány évben – ha nem is 
nagymértékben, de – nőtt a személyi sé-
rüléssel járó közlekedési balesetek száma 
városrészünkben. Az esetszám csökken-
tését célul kitűző II. kerületi Rendőr-
kapitánysággal együttműködve lapunk 
hasábjain hívjuk fel a közlekedők figyel-
mét egy-egy veszélyesebb, vagy nagyobb 
körültekintést igénylő helyszínre.

Sokszor csak az menti meg a Kis Rókus utcán 
a Margit körút felől a Marczibányi tér irányába 
autózókat egy-egy balesettől, hogy a betorkolló 
utcákból kikanyarodni szándékozók már óvatosak, 
önvédelemből inkább lemondanak az elsőbbsé-
gükről, és nem hajtanak ki a balról érkezők elé. 
Pedig a Kis Rókus utca jobb oldalán egyértelműen 
jobbkéz-szabály van érvényben. Van, aki figyel-
metlen, mások viszont látszólag fittyet hánynak a 
KRESZ-re és tempósan haladva igyekeznek letudni 
az elsőbbségadási kötelezettséget. Aki óvatosabb 
duhaj, az – a forgalomtól függően – a Kis Rókus 
utca közepén autózik a Marczibányi tér felé, hogy 
elkerüljön egy esetleges csattanást. Előfordul, hogy 
három-négy autó sem engedi ki az elsőbbséggel 
rendelkezőt. Vegyük a fáradságot és adjuk meg 
az elsőbbséget a Kitaibel Pál, a Baka és a Tizedes 
utcából kikanyarodóknak!

Szintén érdekes forgalmi helyzetek alakulnak ki 
néha a Kis Rókus utca és a Marczibányi tér sarkán. 
A Margit körút felől érkezők a tér felé közlekedve 
szeretik levágni a kanyart a szemben lévő sávban 
autózva, a tér felől a Keleti Károly utcába hajtók 
viszont gyakran felejtik el megadni az elsőbbsé-
get a Kis Rókus utcából jobbról érkezőknek. Pedig 
itt is él az egyik legalapvetőbb KRESZ-előírás, a 
jobbkéz-szabály.

Előzzük meg
a közlekedési
baleseteket

A Kis Rókus utca veszélyei

Általánosságban elmondható, hogy a la-
kás- vagy nyaralótulajdonosok gondatlansá-
ga, illetve a kínálkozó alkalom motiváló erő 
a betöréses lopás elkövetésére. A  melegebb 
hetekben, hónapokban gyakran maradnak 
nyitva a nyílászárók éjszakára. A  megelőzés 
érdekében az ajtókat, ablakokat mindig zár-
juk, mielőtt elindulunk otthonról, de éjszaka 
is ügyeljünk, hogy illetéktelenek ne jussanak 
be a lakásba. Ugyanez vonatkozik a nyaraló, 
vagy a hotelszoba ablakaira. Ha elutazik, kér-
je meg családtagjait, szomszédját, hogy ürítse 
a levélszekrényét. Nem lehet elégszer mon-
dani: a jószomszédi kapcsolat kölcsönösen 

Érdemes megfogadni a rendőrség néhány 
ajánlását, hogy a nyár és a pihenés valóban 
kellemesen teljen. Egy kis odafigyeléssel 
megelőzhetők a betörések, a lopások és a 
balesetek.
 

hasznos, és javítja a közbiztonságot, ha figye-
lünk egymás értékeire.

A strandon és a fürdőhelyeknél sem árt az 
óvatosság. Legjobb, ha nem viszünk magunk-
kal komolyabb értéket, de az autóban tényleg 
ne hagyjunk semmit. Ahol van rá mód, ott 
tegyük értékmegőrzőbe csomagjainkat, érté-
kesebb tárgyainkat.

Hogy épségben érjük el úti célunkat, szin-
tén érdemes felidézni néhány szabályt.

Mindig legyen nálunk elegendő folyadék, 
de kerüljük a magas cukortartalmú italo-
kat. A  vízhiány kimerültséget, fejfájást, de-
koncentrációt okozhat. Hosszú úton eltom-
pulhat a figyelmünk. Ilyenkor álljunk félre 
egy parkolóba, ha csak néhány percre is. Az 
utastér kellemes hőmérséklete jótékonyan 
hat a vezetésre, de ne essünk túlzásba a lég-
kondicionáló használatával, ne legyen túl 
nagy a különbség a benti és a kinti hőmér-
séklet között.

Négy éve indult az ORFK-OBB kezde-
ményezése, amelynek keretében segéd-
motor-kerépáros vezetői engedélyt sze-
rezhettek meg általános iskolás diákok. 
Feltétel volt a kerékpáros tudás, és a vizs-
gakor betöltött 14. életév. A  gyerekek ki-
választásánál fontos szempont volt, hogy 
oktatási intézményük korábban eredmé-
nyesen szerepelt közlekedésbiztonsági ve-
télkedőn, de a tanulási készségek is fontos 
hangsúlyt kaptak.

Az országos SuliMoped-program kere-
tében idén hatvan fiatal kezdhette meg a 
tanfolyamot, aminek mintegy 85 ezer fo-
rintos költségét az ORFK-OBB állta. A  II. 
kerületből a Szent Angéla Ferences Álta-
lános Iskola és Gimnáziumból választot-
tak ki hat tanulót, aki szabadidejében, in-
ternetes oktatás segítségével végezte el az 
elsősegély- és KRESZ-képzést. A  diákok 
ezt követően kezdték meg a járműkezelési, 
rutin- és forgalmi oktatást.

Az AM-kategóriás jogosítványt megszerző 
fiataloknak, valamint Szalai Gábor igazga-
tónak június 15-én adta át az elismerő ok-
leveleket az iskola rendőre, Hutóczki Attila 
rendőr törzszászlós, körzeti megbízott.

Robogóra szereztek jogosítványt

DÖMÖTÖR FÜLÖP diák: 
– Az iskolában értesültem 
a lehetőségről. Szeretnék 
majd autót vezetni, ez a 
tanfolyam első lépés le-
het a B-kategóriás jogo-
sítvány megszerzéséhez. 

A kurzus és a KRESZ-vizsga interneten 
keresztül zajlott, azt követően ülhet-
tünk motorra.

MILE ANNA diák: – Na-
gyon jó dolog robogózni, 
de csábít a nagy motor is, 
ugyanakkor az autóveze-
tés a célom. Szerencsére 
a szüleim – kellő féltés 
mellett – támogattak a 

mopedjogsi megszerzésében, és elen-
gedtek a tanfolyamra.

SZALAI gÁBOR igazga-
tó: – Az Iskola rendőre 
program keretében jó az 
együttműködésünk a II. 
kerületi Rendőrkapitány-
sággal, ők tájékoztattak 
a tanfolyamról. A mi fel-

adatunk volt megszervezni a jelentkezést 
a diákok számára. A gyerekek délutá-
nonként, hétvégéken vettek részt az 
oktatáson. Azért is jó ez a program, mert 
a felelősségteljes közlekedésre ösztönöz.
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A II. kerületben elsőként a Szent Angéla 
iskola hat diákja végezhette el a Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság Országos Bal-
eset-megelőzési Bizottság (ORFK-OBB) in-
gyenes segédmotor-kerékpáros tanfolyamát.
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Végre eltűnik a főváros egyik 
legrégebbi szégyenfoltja, ami 
csaknem húsz éve csúfítja a bu-
dai panorámát. A  Vérhalom ut-
cai volt SZOT-üdülő befejezetlen 
torzója nemcsak csúnya, de élet-
veszélyessé is vált. A Rózsadomb 
Panoráma Kft. idén vásárolta 
meg az ingatlant, és a Magyar 
Építészkamara bevonásával or-
szágos tervpályázatot írt ki az 
épület arculatának megújításá-
ra. Az ingatlanon közel százla-
kásos társasház épül, és a telek 
több mint 70 százalékát zöld-
felület borítja majd. A fejlesztés 
során a szigorú környezet- és 
természetvédelmi előírásoknak 
is megfelel a beruházó – mindezt 
a rendelkezésre álló tűzvédelmi, 
vízügyi, vízvédelmi és barlangta-
ni szakvélemények is tanúsítják. 

A Wáberer György tulajdoná-
ban lévő Rózsadomb Panoráma 
Kft. a Market Építő Zrt.-t bízta 
meg a kivitelezési munkála-
tokkal, amelyek július 3-án el-
kezdődtek, és várhatóan 2019 
őszén fejeződnek be. Az átadást 
követően rendezik a szomszé-
dos közterületeket is, így egy-
szerűbbé válik a környéken a 
gyalogosközlekedés. 

A beruházó és a kivitelező a 
környéken élők türelmét kéri az 

Bontják az egykori SZOT-üdülőt a Rózsadombon
Változik a parkolási rend a környéken

Indul a parképítés a Millenárison

Július 3-án megkezdődött az 
évtized egyik legjelentősebb 
budai fejlesztése a Vérhalom 
utcában: 2019 végére korszerű 
és energiatakarékos társasház 
épül az egykori SZOT-üdülő 
helyén. Az építkezés ideje alatt 
megváltozik a parkolási rend a 
környéken, és megnövekszik a 
forgalom, de a lakók éjszakai és 
hétvégi pihenését nem zavarják 
meg munkálatokkal. 
 

építkezés idejére. A  bontással 
keletkező törmelék elszállítása 
a Vérhalom utca–Apostol utca–
Rómer Flóris utca útvonalon 
zajlik majd, kizárólag munka-
időben. A  teherautók közleke-
désének megkönnyítése érde-
kében az Apostol és a Vérhalom 
utcában a napközbeni munka-
végzés idejére (8 és 18 óra kö-
zött) korlátozzák a parkolást 
(lásd a térképen). Hétköznap 18 
óra után, illetve hétvégenként 
azonban a megszokott rend 
szerint lehet parkolni az útsza-
kaszon. Komolyabb forgalmi 
változásra nem kell számítani, 
azonban ha ez mégis indokolttá 
válik, a beruházó – a II. Kerületi 

Önkormányzattal és a szakha-
tóságokkal egyeztetve – forga-
lomeltereléssel tehermentesíti 
majd a környék útjait, termé-
szetesen figyelembe véve az itt 
lakók és az erre közlekedők igé-
nyeit. Hétvégén nem dolgoznak 
az építkezésen, így a lakók pihe-
nését semmi sem zavarja majd. 

– Az elkövetkező két és fél 
évben lezárunk egy korszakot. 
Lokálpatriótaként büszke va-
gyok arra, hogy hozzájárulhatok 
egy idestova húszéves probléma 
megoldásához. Nemcsak eltün-
tetjük a budai panorámát elcsú-
fító torzót, de olyan fejlesztést 
valósítunk meg, ami a környék-
beli ingatlanokat is felértékeli, 

A Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. közleménye szerint újabb fontos szakaszához érkezett a Széllkapu beruházás. A közbeszerzési 
eljárások lezárultak, kezdődik az ötszáz férőhelyes mélygarázs és a park építése. Az autósokat érintő egyetlen változás, hogy július 
10-én hétfőn megszűnik a Mammut II. melletti nagy parkoló. Ezután a bevásárlóközpont épülete melletti szűk sávban még egy hétig 
lehet parkolni, majd a Fény utca és a Margit körút közötti átjárót csak gyalogosok használhatják. Ezzel egy időben lezárják az ingatlan 
körüli járdákat, így megszűnnek a Fény utcában lévő parkolóhelyek is. A munkálatok 2018 őszéig tartanak, gyalogos- és autós közle-
kedést érintő változásokról, átmeneti korlátozásokról és az építkezéssel kapcsolatos hírekről a Budai Polgárban, a www.szellkapu.hu 
és a www.masodikkerulet.hu oldalon, valamint az országos médián keresztül tájékozódhatnak. (X)

és ami méltó lesz Budapest-
hez – nyilatkozta lapunknak 
a fejlesztés kapcsán Wáberer 
György, a beruházó Rózsadomb 
Panoráma Kft. tulajdonosa. 

Az építkezés megkezdésé-
vel párhuzamosan a beruhá-
zó Rózsadomb Panoráma Kft. 
megkezdte a Vérhalom utca 
19. szomszédságában található 
házak, lakások állapotfelmé-
rését, ami a későbbiekben az 
esetleges kártérítési igények 
bejelentése, kezelése során 
alapvető fontosságú lehet. Az 
érintettek e-mailben és lakos-
sági fórum keretében is tájé-
koztatást kaptak a részletekről. 

(X)
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A rejtvény fő soraiban P. D. James szavait rejtettük el. 
A 2017/10. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Bírálni 
könnyű, alkotni nehéz”. A helyes megfejtést beküldők közül há-
rom kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az oázis Kertészet 
5000 ft. értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyerte-
sek: Berend Hedvig, Pós Dezsőné és Telkes Tiborné. Gratulálunk, 
a nyereményeket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a 
„Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy pe-
ter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017 
augusztus 26-ig.

MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD
us - július - auguszKultúrák és kontinensek fesztiválja

www.szabadter.hu
/bnyfesztival /szabadter

Tel.: 06/1 301-0147
E-mail: iroda@szabadter.hu

2017. július 16. 20:00

júniu

Gabriele Viviani Ailyn Pérez

Karmester: Halász Péter
Közreműködik: a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara

operagala_197_133_mm.indd   1 2017. 07. 03.   18:32:33
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2017. augusztus 26-án.
Lapzárta: keretes – augusztus 16., apró – augusztus 18.

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 
Idősgondozást, házvezetést vállal szakképzett ápolónő 
gyakorlattal, referenciákkal heti 4-5 alkalommal max. 4-5 
órában. Tel.: 06 30 580-1015
Gyakorlott, megbízható, nem dohányzó hölgy takarítást, 
vasalást vállal igényes, rendes családnál. Tel.: 06 30 254-0862
Teljes munkaidőben keresünk TAKARÍTÓT a Klebelsberg Kul-
túrkúriába (1028 Budapest, Templom u. 2-10.). A fényképes 
önéletrajzokat a som.laszlo@kulturkuria.hu címre várjuk.
A Budagyöngyében működő sütiboltunkba keresünk önálló, 
tapasztalt, kedves eladó kollégát. Hétköznap 10, szombaton 
6 órás munkaidő, heti 3 nap szabad. Önéletrajzot a rende-
les@lilipop.hu címre várunk. Tel.: 06 20 330-6545, Bertók 
Renáta.
A Lauder Iskola azonnali munkakezdéssel MŰSZAKI KAR-
BANTARTÓ munkatársat keres, aki az iskola épületeinek 
működéséhez szükséges különféle szerelési, karbantartási, 
anyagmozgatási feladatokban vesz rész 7–15 óráig tartó 
munkaidőben. Tel.: 06 20 967-5623
A Statek Kft. kérdezőbiztosokat keres részmunkaidőre, rugal-
mas időbeosztással kérdőívek felvételére. Elvárás: önállóság, 
jó kommunikáció, IT jártasság. www.statek.hu/allas. Jelent-
kezés önéletrajzzal: hr@statek.hu Tel.: 345-6627

 OKTATÁS 
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TELJES KÖRŰ KORRE-
PETÁLÁSA, DIPLOMAMUNKÁK SEGÍTÉSE NAGY GYA-
KORLATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. Tel.: 06 70 431-1336
DIPLOMÁS SZAKTANÁR ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL 
GYAKORLATTAL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT, KORREPETÁL 
EGYÉNILEG. BEL-BUDÁN. Tel.: 06 30 749-2507
ANGOL NYELVTANÍTÁS fordítótól. Házhozmenetellel. 1 
óra 3000 Ft. 2 óra 5000 Ft. Dr. Kemenesi Zsuzsanna. Tel.: 
06 30 184-9164
Angol amerikaitól beszédcentrikus oktatással mindenki 
megtanul angolul beszélni, aki akar. Tel.: 06 70 242-2611
Matematika-, fizika-, kémiatanítás minden szinten Önnél! 
Ingyenes próbaóra. Tel.: 06 70 222-2257
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak, 
szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30 461-8821
Matematikából korrepetálást vállal matematikus egyetemi 
hallgató.Házhoz megyek! Tel.: 06 30 572-7416

 INGATLAN 
Kedvező áron eladó 7+7 napos üdülési jog, megosztva is a 
Solar üdülőszövetkezetben Sopronban. Már az idén nyaral-
hat. Tel.: 06 30 972-2741
A Kolosy térnél raktározásra is alkalmassá tehető gépko-
csi-beállóhely eladó. Tel.: 06 20 914-4883
Hosszabb távra kiadó három helyiségből álló 36 m²-es 
üzlethelyiség a II., Petrezselyem utcában. Érdeklődni a pet-
rezselyem10ab@gmail.com e-mail-címen, vagy a 06 70 
230-8843-as telefonszámon lehet.
Keresünk kiadó igényes családi házat 3000 euróig német 
család részére. BakosLak Ingatlan, tel.: 06 20 974-0571.
A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra KIADÓ igé-
nyes házat, ikerházat, sorházat és lakásokat diplomata 
és külföldi ügyfelei és családjaik részére. Tel.: 326-
0618, 06 20 974-0571

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei részére keres 
ELADÓ ingatlanokat azonnali fizetéssel. Tel.: 326-0618, 
zsuzsanna.bakos@t-online.hu Tel.: 06 20 974-0571
Három szobánál nagyobb lakást, vagy házat keresek meg-
vételre tulajdonostól, felújítandót is! Tel.: 06 70 610 3500
Erkélyes lakást vennék tulajdonostól! Tel.: 06 70 610-3500
KERESEK eladó, vagy minimum egy évre bérelhető lakást. 
Tel.: 06 30 729-7546
FÉNY utcai III. emeleti (lift nincs) benapozott háromszobás, 
erkélyes, felújítandó hagyományos polgári lakás eladó. Tel.: 
06 30 526-1170
A Lövőház utcában földszinti 25 m²-es felújított, galériás 
garzon eladó. 18,9 M Ft. Tel.: 06 20 279-4404
A II., PRÍMÁS UTCÁBAN ELADÓ MAGASFÖLDSZINTI 1,5 
SZOBÁS LAKÁS. TERÜLETE: 52,36 m² + 7,54 m² erkély. 
IRÁNYÁR: 35 M Ft. TEL.: 06 30 221-1846
II. kerületi, a Városmajorra néző 85 m²-es, exkluzívan fel-
újított I. emeleti, déli fekvésű polgári lakás eladó. Tel.: 06 
70 610-3500
Telek eladó Rózsadomb--Rézmál határán. Panorámás. 199 
000 000 Ft. Tel.: 06 30 729-7546
Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es teraszos, polgári lakás ga-
rázzsal tulajdonostól eladó. Irányár: 95 M Ft. Tel.: 06 30 
438-9320
Eladó 66 m²-es panorámás lakás a Kapy u. és a Törökvész 
út kereszteződésében „A” toronyházban. A hirdetés meg-
tekinthető az ingatlan.com 22974360-as hirdetésszámon.
A Máriaremetei úton 170 m²-es ikerház nagy garázzsal, 600 
m²-es telekkel 79 millióért tulajdonostól eladó. Tel.: 06 20 
956-7033
ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek 15%-os beépít-
hetőséggel, jó infrastruktúrával, panorámával tulajdo-
nostól eladó. Tel.: 06 30 257-0257
Eladó családi ház Remeteszőlősön: ház 200 m², telek 720 
m², garázs 30 m², öt szoba, déli fekvés. Ára: 76 M Ft. Tel.: 
06 30 235-1408
A Vígszínháznál 76 m²-es, háromszobás, III. emeleti la-
kás liftes házban eladó. Irányár: 39 800 000 Ft. Tel.: 06 30 
729-7546
Solymár központjában két generációs, 2 x 5 szoba össz-
komfortos, kiváló állapotú családi ház 1000 m²-es tel-
ken, öt fedett gépkocsibeállóval, pincével eladó. Tel.: 
06 30 951-0467
KIADNÁ LAKÁSÁT? MÁS IRODÁK JUTALÉKÁHOZ KÉ-
PEST FÉLÁRON, A BÉRLETI DÍJ FELÉÉRT KIKÖZVETÍTJÜK 
INGATLANÁT. MEGSZŰRJÜK A JELENTKEZŐKET, BIZTO-
SÍTJUK A JOGI HÁTTERET. A SZERZŐDÉSKÖTÉS INGYE-
NES! VÁRJUK MEGTISZTELŐ JELENTKEZÉSÉT! 4HOUSE 
INGATLAN, www.4house.hu TEL.: 06 20 254-3796
INGATLANIRODÁNK ELADÓ BUDAPESTI LAKÁSOKAT 
KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: GYORSAN HOZZUK 
A VEVŐT, JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS 
ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK 
LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! LAU-
RUS INGATLAN. TEL.: 06 20 966-3960
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI CSALÁDI 
HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIALISTÁJA. EGY BA-
RÁTSÁGOS IRODA 27 éve a VEVŐKÉRT és ELADÓKÉRT! 
SZERETETTEL VÁRJUK MEGKERESÉSÉT: www.piramis-
ingatlan.hu TEL.: 33-55-965

A BUDA-HOME Ingatlaniroda keres ügyfeleinek ELADÓ-KI-
ADÓ lakásokat, házakat, üzleteket. Tel.: 06 20 414-9344, 
06 20 946-8383

 EGÉSZSÉGÜGY 
Gondozást, háztartásvezetést, normál, diétás főzést válla-
lok! Úr vagy hölgy otthonában! Gyakorlattal, Budán. Tel.: 
06 30 341-6919
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. 
FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁ-
SZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., 
FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016
Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi Erzsébet fasor 51. 
alatt csütörtökönként 14-18 óráig. Idegbecsípődések, ízületi 
blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetű szédülések meg-
szüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Bejelentkezés alap-
ján. Dr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: 06 30 945-8477
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, 
SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHO-
NÁBAN. HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06 30 206-4801
GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS – ÁGNES GYÓGYMASSZÁZS. 
Stresszoldó és közérzetjavító gyógymasszázs, hát-, 
talp-, nyirok- és svédmasszázs harmonikus, békés 
környezetben: Máriaremetei út 38. Előjegyzés: 06 30 
4545-120.

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-, villany-, fűtés-
szerelés és teljes körű márkafüggetlen gázkészülék-javítás. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24 óráig. Tel.: 292-1990, 
06 20 334-3438
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. 
Korszerű gépi tisztítás nagy tapasztalattal, bontás 
nélkül azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 
921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek azonnal. Több 
évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. Tel.: 227-7210, 
06 30 940-0748
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, ázások, 
csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, 
csapok, szifonok, vécétartályok cseréje, javítása. Anyagbe-
szerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTAR-
TÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel.: 06 30 447-3603
GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállalja: egyszerű-
sített gázkészülék-csere (terv és meó nélkül), gáz-
készülékek műszeres bevizsgálása, beállítása, szén-
monoxid-mérés, gázszivárgás keresése, gázkészülékek 
műszeres hatásfokmérése és optimális működés beál-
lítása, kéményhuzat vizsgálata, gázkészülék tisztítása, 
karbantartása, javítása, szerelése, fűtési rendszerek 
átvizsgálása, átmosása, beszabályozása. Hoffmann Fe-
renc üzemmérnök, gázbiztonsági felülvizsgáló, gáz-
készülék-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

 LAKÁS-SZERVIZ
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. 
TEL.: 06 20 937-8110
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft. Tel.: 405-
4603, 06 30 931-5495
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádogos-tető-
fedő munkák. Garancia, referencia. Tel.: 273-1857, 06 20 
471-1870
ÁCS, BÁDOGOS, TETŐFEDŐ! Javítástól az új tetőig! www.
tetoking.hu Kőműves munkát és szerkezetépítést is vállalunk. 
Tel.: 06 30 924-2690
TÁRSASHÁZAK, családi házak faszerkezeteinek orom- és 
ereszdeszkázat-cseréje, mázolása. Tel.: 273-1857, 06 20 
471-1870
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kőműves munkák, 
festés-mázolás, veszélyelhárítás, tűzfalak felújítása, dryvitszi-
getelés, bádogozás. Tel.:273-1857, 06 20 471-1870
Szobafestést-mázolást, teljes lakásfelújítást takarítással 
együtt vállalok. Minőség kedvező áron. Hívjon bizalommal. 
Tel.: 06 30 540-6132
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, kőműves javí-
tások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 568-6255
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, PARKET-
TALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰ-
VES, LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, 
VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-
2505, 06 30 251-3800
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás, festés, ta-
pétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villanyszerelés, laminált par-
ketta lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 516-1612
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁRDÁK, KE-
RÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK, KA-
PUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, 
TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 
06 30 292-3247
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, ablakok, szek-
rények, illesztését, zárcseréit, pántok, zsanérok cseré-
jét, küszöbök készítését, szigetelését. Tel.: 251-9483, 
06 20 381-6703
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, 
zárszerelés, lakatos munkák, kerítések. frimari53@
gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve válla-
lom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illeszté-
sét, zárak cseréjét, festését, üvegezését, szigetelését 
garanciával. A felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 
06 70 550-0269

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, BE-
ÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 20 537-6281
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.: 243-9462, 
06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, ví-
rusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653 
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 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍ-
TÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MIN-
DEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 
341-0043
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID HATÁR-
IDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, 
KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis ké-
szítése, javítása. Redőnytokok szigetelése. Tel.: 356-4840, 
06 30 954-4894

 SZOLGÁLTATÁS 
TÁRSASHÁZKEZELÉS. DEMETER LÁSZLÓ TÁRSASHÁZ-
KEZELŐ TÖBB ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL ÉS 
MEGFELELŐ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSSEL RENDELKEZEM. 
TÁRSASHÁZKEZELÉS ÉS KÖZÖS KÉPVISELET ELLÁTÁSÁT 
VÁLLALOM BUDAPESTEN TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL! 
TEL.: 06 20 292-7444
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, 
bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 
403-9357, 06 20 972-0347, 06 30 589-7542
KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS 
GARANCIÁVAL, ELÉRHETŐ ÁRON. www.herkulestrans.
hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619
LOMTALANÍTÁS! HAGYATÉK, INGATLAN, PINCE-PADLÁS 
LOMTALANÍTÁSA, ÜRÍTÉSE. ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL DÍJTA-
LANUL IS! MAGYAR IMRE. TEL.: 06 30 398-1597
Magánházaknál éves, rendszeres nagytakarítást, ablak-
tisztítást vállalunk. Ha fáradt vagy elfoglalt, hívjon biza-
lommal. Tel.: 06 70 284-3387
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, szobafestő 
munkát vállal garanciával. Tel.: 06 30 913-8245
Kutyakozmetika, 1025 Budapest, Csévi u. 1. Tel.: 06 30 
324-9987
KISS JUDIT VAGYOK, ÉS MAGÁNRÉSZEMRE KÉSZPÉN-
ZÉRT VÁSÁROLOK KIEMELT ÁRON HAGYATÉKOT, LAKÁS-
FELSZÁMOLÁST, DÍSZTÁRGYAKAT, EZÜSTNEMŰT, RET-
ROTÁRGYAKAT, ZSOLNAYT, BIZSUT, KARÓRÁT. E-MAIL: 
akoresmost@gmail.com Tel.: 06 30 442-7234
BURKOLÁS-LAKÁSFELÚJÍTÁS TÖBB ÉVES TAPASZTALAT-
TAL. Tel.: 06 20 234-0621
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalon-
ból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb Antal utca sarkán lévő 
fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit. Tel.: 
06 70 224-3725, 274-2451

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

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, 
fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 
970-7506
Teljes körű kertgondozás kertészmérnök csapattól kor-
rekt áron, zöldhulladék-szállítással. www.greenarbor.
hu Tel.: 06 30 907-5948
Fakivágás, fagondozás kerületi vállalkozástól, zöld-
hulladék aprítása, szállítása, tuskómarás. Boda János 
okl. kertészmérnök, www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 
907-5948
MEGBÍZHATÓ NYUGDÍJAS TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI KAR-
BANTARTÁSI MUNKÁKAT VÁLLAL REFERENCIÁKKAL. Tel.: 
06 30 976-0357

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI 
KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 1945 ELŐTTI 
KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜNTETÉS KÉSZPÉNZES FEL-
VÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 70 
609-9985
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, 
régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, 
bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó 
út 12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu www.tallerantik.
hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT BÚ-
TOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBRO-
KAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TEL-
JES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 
597-8280
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚTOROKAT, 
FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, 
ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT 
LEGMAGASABB ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@
gmail.com Tel.: 06 20 280-0151
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, ré-
giségeket 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 RÉGISÉG-
BOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYE-
GET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, 
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMI-
KOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK DÍJTALAN 
KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, KERÁMIÁT, FESTMÉNYT, 
BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROSTYÁNT, NUMIZMATIKÁT, SZŐ-
NYEGET, TELJES HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIKKET, FÉNY-
KÉPEZŐGÉPEKET, OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA. 
TEL.: 466-8321, 06 30 973-4949

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK. INGYENES 
KISZÁLLÁS, AZONNALI FIZETÉS. TEL.: 06 20 387-4140

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

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

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

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉ-
PESLAPOKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

 EGYÉB 
A FEHÉR ORCHIDEA társközvetítő várja jelentkezését. 
2040 Budaörs,Templom tér 19. Tel.: 06 20 487-6047, 
06 30 974-1056
KÖZÉPKORÚ EGYEDÜLÁLLÓ NŐ ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE 
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE IDŐS HÖLGGYEL VAGY 
ÚRRAL EGYARÁNT. TEL.: 06 20 505-6495
ELTARTÁSI, ÖRÖKÖSÖDÉSI, ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST 
KÖTNÉK IDŐS, CSALÁDTALAN FÉRFIVAL VAGY HÁZAS-
PÁRRAL. LEINFORMÁLHATÓ, ELVÁLT ASSZONY VAGYOK. 
AJÁNLJON, KÉREM, ISMERŐSÉNEK! ÜSTÖKÖS PIROSKA. 
TEL.: 06 30 420-2238
GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS MŰGYŰJTŐNŐ kiemelt 
áron vásárol (készpénzért) festményeket, bútorokat, 
órákat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket, borostyáno-
kat, porcelánokat, Herendit, Kovács Margitot. Ingyenes 
kiszállás, értékbecslés. Üzlet: II., Fő u. 67. Tel.: 789-
1693, 06 30 382-7020
Kártyapartnereket keresek!! 60-70 éves hölgyek és urak 
jelentkezését várom!!! Tel.: 326-6687

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

Kedves Budai Lakosok!

Dr. Baráth Gábor fogszakorvos 
vagyok, fogászati implantátumok 
beültetésével foglalkozom.

A Déli pályaudvarnál található 
rendelőmben, az Imperial Dental 
Fogászaton fogadom 
pácienseimet.

AZONNALI FIX FOGAK 

TITÁN IMPLANTÁTUMOKRA!

Altatás szakképzett aneszteziológiai háttérrel.

Ingyenes állapotfelmérés, kezelési terv 

és árajánlat készítés!

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

KLÍMÁK 
KARBANTARTÁSA 

– SZERELÉSE – 
FORGALMAZÁSA
06-20-457-6039

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG 
–  KORREKT ÁR !

06-30-709-7600

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.

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

Termelők 
jelentkezését is várjuk: 

+36 (20) 505 8866

Miért pont a HÜVI?
Mert nálunk: 
m   isteni a villás reggeli, a napi ebéd menü és a pizza
m   fi nomak az autentikus kínai ételek és a sushi
m   ízletesek a desszertek: fagyik, sütemények, 

kávé különlegességek, friss péksütemények
m   hűsítőek a csapolt- és kézműves sörök, 

limonádék, fi nomak a borok, nemes párlatok

Nélkülözhetetlenek a szolgáltatások: 
m   Posta, Okmányiroda
m   fodrász szalon, ékszer készítés- és javítás
m   ingatlanközvetítés, telefon szerviz
m   kozmetikai szalon, valutaváltó
m    kulcsmásolás, késélezés, köszörülés, 

bélyegző készítés, gravírozás
m   cipő-, táska-, ruhajavítás

Shoppingolhat: 
m    virág, újság, ajándék, party kellék
m   minőségi bőr táskák, cipők
m   divatos ékszerek, órák, kiegészítők
m   lakberendezési kiegészítők, lámpák, könyvek
m   borok, pálinkák, delikát termékek
m   parfümök, csokoládék, higiéniai termékek
m   hajápolási termékek, kozmetikumok

Baráti találkozók, üzleti megbeszélések 
tökéletes budai helyszíne!

Őstermelők 
a HÜVI-ben! 

Szombatonként: 
7:00–13:00-ig.
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Elhozzuk a vidék ízeit!
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