
Elballagtak, már érettségiznek a gimnazisták

Székely Fesztivál Buda szívében

Május első hetében elballagtak a végzős diákok a II. kerület gimnáziumaiból. Idén 
a középfokú iskolák befejező évfolyamain – néhány kivétellel – az utolsó tanítási 
nap május 4. volt, ami egyben a végzős diákok számára az érettségi vizsgák kez-
detét is jelentette. Az idei írásbeli vizsgaidőszak május 4-én a nemzetiségi nyelv 
és irodalom, május 7-én a magyar nyelv és irodalom tárgyakkal vette kezdetét, ezt 
követte a matematika, a történelem, majd az angol. Az utolsó írásbeli vizsganap 
május 28., az érettségi június 7–14. között az emelt szintű szóbeli vizsgákkal, majd 
a június 18–29. közötti időszakban a középszintű szóbeli vizsgákkal folytatódik.

A május–júniusi vizsgaidőszakban a Közép-Budai Tankerületi Központ fenn-
tartásában a II. kerületben 7 középfokú intézmény kereken négyszáz végzős diákja 
kezdte meg rendes érettségi vizsgáját, tudtuk meg Hajnissné Anda Éva tankerületi 
igazgatótól. A tényleges vizsgázók száma – az előrehozott idegen nyelvi és/vagy 
informatika tárgyakból tett vizsgák miatt – ennél azonban jelentősen több, ösz-
szesen 637 fő. (Folytatás a 9. oldalon.)

Nagy érdeklődés mellett zajlott május közepén a IV. Szé-
kely Fesztivál a Millenárison. A három napon át tartó 
program során a látogatók ízelítőt kaphattak a székely 
kultúrából, valamint a jellegzetes kézműves ételekből és 
finom italokból. A rendezvény kiemelt vendége ezúttal 
Marosszék volt. (Folytatás a 3. oldalon.)
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A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJÁnAK nyITvATARTÁSA: hétfőn és 
szerdán 10-18 óráig, kedden és csütörtökön 8-15 óráig, pénteken 
9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).

IngyEnES JOgI TAnÁcSADÁS a Fidesz II. kerületi szervezeténél. 
Időpont-egyeztetés nyitvatartási időben a 212-5030-as számon.

A KDnP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogad-
ja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: 
kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.face-
book.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 SZERvEZETénEK IRODÁJA hétfőn és csütör-
tökön 12-18 óra között, valamint kedden, szerdán és pénteken 
10-16 óráig tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök és a 
Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 
1027 Fazekas u. 19–23. szám alatti irodában. Előzetes bejelent-
kezés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon nyitvatartási időben. 
E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2. Ingyenes 
jogi és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szer-
vezete. Előzetes bejelentkezés a 224-0090-es telefonszámon. 
Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.

JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének 
csütörtökén 16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros 
hét csütörtökén 17-19 óra között a Széphalom vendéglőben 
(1028 Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés 
a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 

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

AZ éSZAK-BUDAI KISgAZDA POLgÁRI EgyESÜLET tisz-
telettel 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 Mech-
wart liget 1.).

HIvATALI nyITvATARTÁS
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElYEZETT IroDáI

Adóügyi Osztály
1027 Frankel L. út 7-9. 
Tel.: 346-5757
E-mail:
adougy@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, 
szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-11.30
(kedd és csütörtök: 
telefonos egyeztetés 
alapján)

Ellátási Osztály
1024 Káplár utca 2/c-d,
100-as kapucsengő.
Tel.: 346-5700
E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, 
szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-13.30, 
valamint minden páros 
pénteken 8.00-11.30-
ig a Rezeda utca 10. 
szám alatt.

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5519, 346-5525,
346-5536
E-mail:
igazgatas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási 
Osztály

1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu

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

Környezetvédelmi
Osztály

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5725
E-mail: kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöld-
szám: (06 80) 204-965
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Hidegkúti Rendészeti 
Központ

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

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

1023 Bécsi út 17-21. 
Tel.: 346-5599. Fax: 346-5515
E-mail:
parkolas@masodikkerulet.hu

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

II. KErülETI vároSFEJlESZTŐ ZrT.
ügYFÉlSZolgálATI IroDA

Közterületi bejelentés
Tel.: 599-9222
(Ügyfélfogadási időben és hétvé-
gén 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

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgár-
ba apróhirdetés feladása

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: 315-3965

BUDAPEST FŐvároS KormánYHIvATAlA II. KErülETI HIvATAlA

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

Hétfő 7–17, kedd: 8–17, 
szerda: 8–20, csütörtök: 8–18, 
péntek: 8–14 Pénztár nyitva-
tartása: Hétfőtől csütörtökig: 
8–16, péntek: 8–12. 

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7–17, kedd: 8–17, szerda: 
8–20, csütörtök: 8–18, péntek: 
8–14. Fizetés csak bankkártyá-
val. Posta az épületben.

Hatósági Osztály I-II.
1024 Margit körút 47-49.,

Tel.: 896-2457, e-mail: ha-
tosag@02kh.bfkh.gov.hu

Hétfő: 13.30–18, szerda: 
8–16.30, péntek: 8–11.30

Gyámügyi és igazság-
ügyi Osztály
1027 Horvát utca 14-24., 
CBC Irodaház
Levelezési cím: 1024 Mar-
git krt. 47-49. (1538 Bp., 
Pf.: 523)

Tel.: 896-2450,
fax: 237-4885,
e-mail:
gyamugy@02kh.bfkh.
gov.hu

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

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodik-
kerulet.hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely 
(szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz 
(novak.zsofi@budaipolgar.hu). Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Birtalan Zsolt, Budai Polgár 
archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.
hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsola-
tos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2018. június 2., lapzárta: 2018. május 23. Az apróhirdeté-
sek feladásának határideje: 2018. május 25. 

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik 
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
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(Folytatás az első oldalról.)

Május 11-én nyílt meg a Millenárison a IV. 
Székely Fesztivál, a székely kultúra és gaszt-
ronómia immár hagyományosnak mondható 
seregszemléje. A  vasárnap estig tartó ese-
mény során minden látogató találhatott íz-
lésének és érdeklődésének megfelelő prog-
ramot, és valóban különleges élményekkel 
gazdagodhatott. 

Az ünnepélyes megnyitón elsőként a ven-
dégek, Péter Ferenc, a Maros Megyei, Tamás 
Sándor, a Kovászna Megyei és Borboly Csaba, 
a Hargita Megyei Tanács elnöke köszöntötte 
a fesztivál részvevőit. Péter Ferenc örömét 
fejezte ki, hogy Székelyföld ismét a magyar 
fővárosba költözhetett, és hogy ez alkalom-
mal, díszvendégként, még gazdagabb prog-
rammal és kínálattal érkeztek a fesztiválra. 
– Hiszem, hogy minden szinten erősíteni 
kell a magyar közösségek közötti együttmű-
ködést. Egy közösség akkor erős, ha tagjai 
ismerik egymást, ha közös terveket szőnek, 
segítik egymást a bajban, megosztják egy-
mással bánatukat, örömüket. Értékek és 
kapcsolatok – erről szól a Székely Fesztivál – 
hangsúlyozta az elnök.

Tamás Sándor a „táncoslábú lányok és ke-
mény markú legények” mellett „Sántha Atti-
la: Bühnagy székely szótárát és jófajta székely 

Értékek és kapcsolatok

vicceket” hozott a mulatságra. Mint mondta, 
számukra is, akárcsak az anyaország számá-
ra, nagyon fontosak a demográfiai kérdések. 
A magyarság megtartásának egyik alappillé-
re a családok támogatása, amit a magyar 
kormány által indított Köldökzsinór 
Program is szolgál.

Borboly Csaba elmondása szerint a 
Hargita megyeiek azért jöttek el is-
mét, hogy kifejezzék szeretetüket 
Magyarország és a magyar főváros 
iránt. Reményét fejezte ki, hogy 
az anyaországiak úgy gondol-
nak a székelyföldiekre, mint jó 
szomszédra, jó barátra, jó test-
vérre. – Egy olyan mosolygós 
magyar–magyar kapcsolatban 
hiszek, ami megéri mindkét fél-
nek – mondta a hargitai elnök, majd 
hozzáfűzte: bízik abban, hogy a találkozások a 
mindennapok részévé válhatnak.

A rendezvény védnökeként kerületünk 
polgármestere, Láng Zsolt is köszöntötte az 
egybegyűlteket. Mint mondta, akárcsak Ma-
gyarország települései és a főváros kerületei, 
a II. kerület is elkövet mindent, hogy a hatá-
ron túli magyarokkal egyre jobb és szorosabb 
kapcsolatot ápoljon. Legújabb példaként a 
Székely Fesztivállal párhuzamosan zajló Ko-
lozsvári Ünnepi Könyvhetet említette, ahová 

a II. kerület a Marczibányi Téri Művelődési 
Központon keresztül több programot is szer-
vezett.

– Tavaly harmincezren látogattak el a fesz-
tiválra, hogy megnézzék a műsorokat, meg-
kóstolják az utánozhatatlan ízeket, átérezzék 
azt a hangulatot, amit székely testvéreink va-
rázsoltak ide – hangsúlyozta a polgármester. 
– Idén is közel száz mester és termelő mint-
egy 1500 portékája várja a vásárlókat és 240 
színes, változatos műsor szórakoztatja a kö-
zönséget. Ezek mellett érkezett egy ötvenfős 
gasztronómiai csapat, amely a legjobb szé-
kely ízeket és itókákat kínálja. 

A rendezvény megnyitóján Tarlós István fő-
polgármester is részt vett, beszédében a szé-
kelység történetét idézte fel.

– A székely ember érzi és tudja, hogy olyan 
közösség tagja, amihez tartozni érdemes és 
értékes. Ebben gyökerezik erős nemzeti ér-
zése. Ez az egyetlen dolog, amelyben az igazi 
székely soha, semmilyen körülmények között 
nem ismer megalkuvást – jellemezte vendé-
geinket a főpolgármester. – A fesztiválon ki-
állítók és fellépők tudják, hogy a megőrzésre 
kapott hagyatékot óvni kell, mert csak egy 
értékeit tisztelő közösség mutathatja a jövőt a 

következő generációk számára.
Az esemény fővédnöke az előző 

évekhez hasonlóan most is Varga Mi-
hály miniszter, országgyűlési képvise-

lő volt. Mint mondta, a kormány szá-
mára a külhoni magyarság mindig is 

a nemzet szerves részét jelentette. 
Gazdasági miniszterként a ma-
gyar gazdaság harminc éve nem 
látott sikereiről beszélt, amelyek 
lehetővé teszik olyan, régen dé-
delgetett álmok megvalósítását 
is, mint például a Kárpát-me-

dencei magyarságban való gon-
dolkodás. A  miniszter megemlítette 

a kormány határ menti gazdaságfejlesztési 
programját, amely hozzájárulhat a magyar 
gazdaság tartós növekedéséhez is.

A beszédeket követően a Maros Művész-
együttes adott műsort, majd kezdetét vette 
a három napon át tartó vigasság, amelynek 
célja – a székely kultúra, a természeti szép-
ségek és a gasztronómia megismertetése és 
megszerettetése – idén is maradéktalanul 
teljesült.

PZS

Láng Zsolt és Varga Mihály
a székely vendégek körében
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A képviselő-testület április 26-án tar-
tott ülésén egyperces néma felállással 
emlékezett meg a két nappal korábban, 
életének 88. évében elhunyt Szervátiusz 
Tibor Kossuth-díjas szobrászművészről, 
a nemzet művészéről, a II. kerület dísz-
polgáráról.

A napirendek között szerepelt két civil 
szervezet támogatása. A  polgármesteri és 
az alpolgármesteri keret terhére 100 ezer 
forint támogatást kapott a Peter Cerny 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyí-
tásáért, valamint az Írott Szó Alapítvány.

A testület elfogadta a Fény Utcai Piac Be-
ruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2017. 
évi beszámolóját, valamint az idei üzleti 
tervét. Arról is döntöttek, hogy további öt 
évre meghosszabbítják Kiss Ferencnek, a cég 
ügyvezetőjének megbízatását.

A képviselő-testület ülésén történt

nAPIREnD ELőTT
A képviselő-testület április 26-án tartott ülésén 
napirend előtti felszólalásában Őrsi Gergely, a Ke-
rületünk az otthonunk-frakció vezetője gratulált 
Szalai Tibor jegyzőnek a közbiztonságért végzett 
tevékenységéért kapott díjhoz, amit Bucsek Gábor 
budapesti rendőrfőkapitány adott át neki április 
20-án, valamint gratulált a mandátumot szerzett 
országgyűlési képviselőknek is.

– Meg kell jegyeznem ugyanakkor, hogy vé-
leményünk szerint a II. kerületben erőszakos és 
színvonaltalan kampány zajlott, amely nem méltó 
a városrészhez. Remélem, hogy az európai parla-
menti és az önkormányzati választásokra helyreáll 
a kampánykultúra.

II. kerületi problémaként vetette fel, hogy a 
Mechwart liget gyönyörű, ugyanakkor ez nem ér-
vényes a Hűvösvölgyi út, Hidegkúti út, Pasaréti út 
növényzetére, ami hirtelen burjánzásnak indult, és 
mielőbbi kaszálásra lenne szükség, ugyanúgy, mint 
a Vadaskerti út és a Völgy utca környékén.

– A Medve utcai építkezéssel kapcsolatban fel-
hívom a figyelmet arra, hogy a tájékoztató szerint 
már be kellett volna fejeződnie, a csúszás nyilván-
valóan elfogadható, azonban az utca mindkét ol-
dalán rengeteg parkolóhelyet foglal el a takarás és 
elkerítés nélkül ott tárolt üveggyapot szigetelés és 
más építőanyag.

Tájékoztatást kérek arról, hogy az építtető mi-
lyen időszakra és milyen díjszabás ellenében kért 
közterület-használati engedélyt.

Őrsi Gergely elmondta azt is, hogy sajtóhírek 
szerint a Budai Gyermekkórházban nincs elég pe-
lenkázóasztal, a takarításra pedig nincs sem elég 
szabad kapacitás, sem anyagi forrás.

– Frakciónk nevében szeretnék készpénzt és öt 
pelenkázóasztalt felajánlani, egyúttal érdeklődöm, 
hogy az önkormányzat hozzá tud-e járulni a kórház 
állapotának javításához.

Láng Zsolt polgármester – megköszönve a mun-
kát Szalai Tibor jegyzőnek, a Helyi Választási Iroda 
munkatársainak és a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak – elmondta: egyetért a frakcióvezetővel 
abban, hogy az a hangnem, amely eluralkodott az 

országban, az nemcsak kampányban, hanem azon 
kívül is elkeserítő, de – véleménye szerint – ez már 
jóval a kampány előtt kezdődött.

– Mindent meg fogok tenni annak érdekében, 
hogy a II. kerületben a politika ne a sárdobálásról 
és egymás szidalmazásáról szóljon, hanem a kerület 
érdekében végzett munkáról. Ehhez kérem, hogy 
legyenek partnerek.

A polgármester a közterületek kaszálásával kap-
csolatban jelezte, hogy 90 százalékban olyan terü-
leteket említett Őrsi Gergely frakcióvezető, melyek 
nem a kerület kezelésébe tartoznak.

– A fővárosi utak mentén a Fővárosi Önkormány-
zat, a csatornapartokon a Fővárosi Csatornázási 
Művek kötelessége a kaszálás. Erre minden évben 
próbáljuk felhívni az érintettek figyelmét.

A Budai Gyermekkórházban valóban van helye 
a valódi civil segítségnek– mondta a polgármester, 
hozzátéve, hogy maga is évek óta támogatója az 
intézménynek. A Medve utcai építkezésről szólva 
elmondta, felkéri a hivatalt, ellenőrizzék le a hely-
színt, és azt is, hogy az építési anyagokat megfele-
lően tárolják-e. A közterület-használati engedéllyel 
kapcsolatban későbbre ígért tájékoztatást.

Vajthó Gábor, a Városüzemeltetési Igazgatóság 
vezetője arról tájékoztatott, a hivatal számára nem 
ismeretlen a probléma, folyamatosan dolgoznak 
azon, hogy az építkezés környékén fennmaradjon 
a rend. 

Dankó Virág alpolgármester arról számolt be, hogy 
a II. Kerületi Önkormányzat a Budai Gyermekkórház 
mellett működő Aprónép Alapítványt rendszeresen 
támogatja, a képviselő-testület jóváhagyásával, a 
polgármesteri és az alpolgármesteri keretből.

– A Budai Gyermekkórház részeként működik 
a gyermekpszichiátriai részleg, ahol a mentális 
nehézségekkel küzdő gyerekek viszonylag hosszú 
ideig bentlakásos kezelést kapnak, ezért fontos, 
hogy milyen környezetben élnek. Az épületet évek 
óta az ott dolgozók tartják rendben, és komoly 
férőhelygondokkal is küzdenek, ezért a kórház és 
az önkormányzatunk közötti együttműködésként az 
ingatlan kertjében olyan helyiséget alakítanának ki, 
ahol művészetterápiás és egyéb foglalkozásokat 

tarthatnának. A képviselő-testület korábban már 
támogatott egy előterjesztést, ami alapján idén a 
projekt újabb szintre léphet.

Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az ottho-
nunk-frakció) képviselő felszólalásában elmondta: 
öröm, hogy a Fővárosi Önkormányzat elkezdte 
kezelni a Csalit utca és Csatárka út kereszteződé-
sében lévő telket.

– Ugyanakkor a Szépvölgyi út és a Csatárka út 
sarkán fekvő, magántulajdonú telek ügyében nincs 
előrelépés, húsz éve gondot okoz a tavaszi időszak. 
Az ügyben kérem a hivatal segítségét, intézkedé-
sét – tette hozzá.

Érdeklődött arról is, hogy történt-e előrelépés a 
Szépvölgyi út Virág Benedek utca és Szélvész utca 
közötti szakaszán az útburkolati jelek felfestése 
ügyében.

– Sokszor előfordult már, hogy a Császár–Komjádi 
Sportuszoda parkolóját rendezvények miatt önha-
talmúlag, vagy arra hivatkozva, hogy rendelkeznek 
közterület-használati engedéllyel, lezárták. Kérem a 
hivatalt, hogy hasonló rendezvények alkalmával a 
Városrendészet ellenőrizze, valóban rendelkeznek-e 
engedéllyel, és amennyiben igen, az mekkora te-
rületre szól.

Szalai Tibor jegyző elmondta, hogy az uszoda 
melletti parkolóhelyek használata esetében komp-
romisszumos megoldásra törekszenek.

– Térítési díj ellenében minimális helyet kapnának 
a rendezvények szervezői, ugyanakkor kértem kol-
légáimat a helyfoglalás betartásának ellenőrzésére 
– hangsúlyozta a jegyző.

Láng Zsolt polgármester a Szépvölgyi úti magán-
területtel kapcsolatban felkérte a Környezetvédelmi 
Osztályt, hogy a tulajdoni lap alapján szólítsák fel 
az ingatlan tulajdonosát a terület rendbetételére.

Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő szintén köszönetet 
mondott a Helyi Választási Iroda munkatársainak 
és a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a vá-
lasztáson végzett munkájukért. Emellett elmondta, 
hogy ő is elfogadhatatlannak tartja a kampányban 
tapasztalt folyamatos plakátrongálásokat, és remé-
nyét fejezte ki, hogy a jövőben hasonló nem fordul 
elő a II. kerületben.

A II. Kerületi Önkormányzat a Budai Gyermekkórház mellett működő Aprónép Alapítványt rendszeresen 
támogatja, és a kórház gyermekpszichiátriai részlege kapcsán is elindult az együttműködés
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Az elűzetés időszakát – ami alatt 1320 ember-
nek kellett elhagynia Pesthidegkutat – Dézsi 
Jánosné, a II. kerületi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke német és magyar nyel-
ven egyaránt felelevenítette. Mint mondta, a 
kényszerű elköltöztetés a háború hősi halott-
jaival és a „málenkij robotra” hurcoltakkal 
együtt a városrész számára a mai napig ható 
veszteséget jelent.

– 1946 áprilisában számos ófalui lakos 
ragadott tollat és írt felmentési kérelmet 
a Pesthidegkúti Kitelepítési Bizottságnak, 
hogy elkerülje a legrosszabbat, a kiköltözte-
tést, mégis a sváb lakosság 88 százalékának 
el kellett hagynia a települést – mondta az el-
nök. – 1941-ben, a népszámláláskor még sen-
ki sem gondolta, hogy öt évvel később az lesz 
az itt élő svábok bűne, hogy magukat német 
anyanyelvűnek vallották. A nemzetiszocialista 

Az elűzött németségre emlékeztek
A svábok kitelepítésének 72. évfordulója 
alkalmából tartott megemlékezést a II. Ke-
rületi Német Önkormányzat május 6-án a 
pesthidegkút–ófalui templom kertjében. 
 

zsarnokság minden gonosz tettét ezzel a ma-
gyarországi német kisebbség nyakába varrták. 
A felmérhetetlen veszteséget és fájdalmat el-
feledni nem lehet, az emlékezésre és a meg-
békélésre egyaránt szükség van.

Dézsi Jánosné emlékeztetett arra is, hogy 
a Pesthidegkútról elűzöttek főként a német-
országi Mosbachban és környékén találtak új 
otthonra, de a kapcsolatot a mai napig tartják 
a II. kerületben élőkkel.

Láng Zsolt polgármester beszédében anyák 
napja alkalmából arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a svábok hazátlanságában az asszonyok 
jelentették az otthont, az anyaföld helyett az 
anyák emlékezete, tartása, hagyománytiszte-
lete lett az éltető erő, aminek révén új generá-

ciók nőhettek fel, amelyek azóta sem törölték 
ki szívükből egykori hazájukat. 

– Ők azok, akik az új hazába, a háború és éh-
ség sújtotta Németországba kényszerülve sem 
felejtették el szülőföldjüket – mondta Láng 
Zsolt. – A pesthidegkúti svábok elhurcolása és 
elűzetése arra kell tanítson minket, hogy min-
den embernek joga van ott élni, ahová szü-
letett. Nekünk pedig azért kell dolgoznunk, 
küzdenünk, hogy senkit se űzhessenek el a 
saját hazájából, és mindenkinek joga legyen 
a szülőföldjén maradni nemcsak Magyaror-
szágon, hanem Európában és azon kívül is.

A megemlékezés – amelyen közreműködött 
a Pesthidegkúti Német Dalkör – koszorúzás-
sal zárult. 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 19 társadalmi 
szervezet kulturális, művészeti és szabadidős program-
jainak, illetve táboroknak a megvalósítását támogatja 
a költségvetésében biztosított 4,5 millió forintos keret 
terhére. A maradványösszeget (620 000 Ft) a városrészi 
önkormányzat a Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes át-
adásának szervezési és lebonyolítási költségeire fordítja. 
A beérkezett pályázatok tanulmányozása és értékelése, 
valamint a képviselők javaslatainak megvitatása után az 
alábbi szervezetek – és pályázati programok – támoga-
tásáról döntöttek a képviselők.

• Adyliget Barátai Alapítvány: környezetvédelmi, kul-
turális és sportrendezvényekre, közösségi helyiség mű-
ködtetésére 350 000 Ft. 

• Alapítvány a Pesthidegkúti Idősekért és Idősek Ott-
honában lakókért: anyák napi műsorra, kutyaterápiás 
foglalkozásra, kézműves foglalkozásra, karácsonyi mű-
sorra 100 000 Ft. 

• Budapest–Széphalom Jézus Szíve Plébánia hittan-
táborra Pusztamaron 300 000 Ft. 

• Budai Képzőművész Egyesület: a BUKET által szer-
vezett alkotótáborra és a hozzá kapcsolódó kiállításra, 
ankétok megrendezésére 150 000 Ft. 

• Egalitás Alapítvány: közlekedési nehézségekkel küzdő 
személyek szabadidős, közösségi programokon részvéte-
lének, közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése 
személyi segítő- és szállítószolgálattal 250 000 Ft. 

• Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület: Hidegkúti Kar-
neválra, Hidegkúti Családi Piknikre 150 000 Ft. 

• Hidegkúti Nyugdíjasklub: farsangi, húsvéti, karácso-
nyi ünnepségre, autóbuszos és vonatos kirándulásokra, 
gyógyüdülésekre, klubnapokra, névnapokra, színház- és 
múzeumlátogatásra 300 000 Ft. 

• Hubay Jenő Társaság: Évfordulók nyomában, Hubay 
Jenő 160 – két koncert a Kultúrkúriában, Hubay Jenő, Ko-
dály Zoltán, Rózsa Miklós munkássága a társművészetek 
tükrében 100 000 Ft.

• Kisboldogasszony Bazilika Plébánia, Máriaremete: 
Földreszállt Angyalok Gyermekkar nyári kórustáborára 
80 000 Ft.

• Klebelsberg Kuno Emléktársaság: Klebelsberg Kuno 
Emléknapok – 2018-ra 100 000 Ft.

• Pesthidegkúti Helytörténeti Kör: új helytörténeti füzet 
megjelentetésére, amely a közösség templomainak és 
iskoláinak történetét mutatja be 150 000 Ft.

• Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány: Hősök 

napja, Magyar ősök – magyar hősök, templombúcsú és 
Német Nemzetiségi Nap, Utcabál, Gercse-búcsú, zárómise 
Gercsén 150 000 Ft. 

• Pesthidegkúti Plébánia: plébániai családos és kézműves 
tábor 300 000 Ft. PoolʼnʼRoll SE – ROLL DANCE Budapest 
Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes: az integráció népsze-
rűsítése a kerekesszékes kombitánc eszközével 100 000 Ft.

• Remete Kulturális és Sportegyesület: családi tábor; 
színdarab-felújítás; őszi biciklitúra; szilveszteri családi foci-
kupa; beszélgetések a könyvtárban; túlélőtorna; népdal- és 
néptánckör 250 000 Ft. 

• Széphalom Alapítvány: továbbképzésre/lelki napra 
Vácott és Szombathelyen 200 000 Ft. 

• Szövetség a Fiatalokért Alapítvány: nyári táborra két 
részletben, illetve Mikulás-ünnepségre 300 000 Ft.

• TERE-FERE Polgári Nyugdíjasklub: kirándulásokra, mú-
zeumlátogatásokra, megemlékezésekre, összejövetelekre, 
beszélgetésekre 300 000 Ft.

• Zenede Művészeti Alapítvány: könnyűzenei koncertre, 
VIII. „Komolytalan” zenei koncertre, a Zenede XI. Művé-
szeti Fesztiváljára, néptánc- és népzenegálára, klasszikus 
balett- és moderntánc-gálára, tematikus szülő-tanár estre, 
adventi előadásra Pesthidegkúton 250 000 Ft.

Pályázati támogatás pesthidegkúti szervezeteknek
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Végső búcsút vettek Szervátiusz Tibortól

Az immár tizenkettedik találkozón Láng Zsolt 
polgármester Dankó Virág alpolgármester és 
Ernyey László, az egyházi és karitatív szerveze-
tek tanácsnoka nevében is köszöntötte a meg-
jelenteket, és örömét fejezte ki, hogy sokan 
szabaddá tették magukat a találkozó idejére. 
A polgármester értékelte a sokrétű együtt-
működést, a közös rendezvényeket, amik 
gazdagítják a kerület kulturális eseményei-
nek kínálatát, és színvonalas kikapcsolódási, 
szórakozási lehetőséget nyújtanak. Örömmel 
adott számot arról, hogy kormányzati támo-
gatással jelentős egészségügyi fejlesztésekre 
kerül sor az elkövetkezendő években a kerü-
letben, és értékelte azt a példamutató együtt-
működést, ami a Budai Irgalmasrendi Kór-
ház, a Budapesti Szent Ferenc Kórház és az 
önkormányzat között létesült a betegek jobb 
ellátása érdekében.

Dr. Reiter József, az Irgalmasrendi Kórház fő-
igazgatója beszámolt a kormánytámogatással 
megvalósult Keresztény Anyasági Központról, 
aminek feladata a fiatal fiúk, lányok egészség-
ügyi szűrése és felvilágosítása, segítségnyúj-
tás ahhoz, hogy ne rombolják a szervezetüket, 
hogy tudjanak egészséges családot alapítani, 
amikor eljön az ideje. Kálmán Peregrin pasa-
réti plébános a Pasaréten évek óta sikeresen 
végzett jegyesoktatást, házassági felkészítést 

ismertette, felajánlva ennek kiterjesztését 
az egyházközségen túlra is. Dr. Varga Kapiszt-
rán ferences főiskolai tanár, mentálhigiénés 
szakember elmondta, hogy a Kilátó Ferences 
Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat a 
tavalyi évben négyszáz segítő beszélgetést ve-
zetett le, és hatszáz fővel került kapcsolatba 
felekezettől független körből.

Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Bence 
Imre evangélikus igazgató lelkész megemlítve, 
hogy az Ökumenikus Óvoda munkatársai ré-
szére nyújtott lelki támogatás formáját ki le-
hetne terjeszteni más intézményekre is, se-
gítve ezzel nehéz munkájukat.

A máriaremetei templomkertért való ag-
gódásának adott hangot Esterházy László 
plébános a rongálások miatt, és kérte a köz-

Gazdagító eszmecsere
A II. Kerületi Önkormányzat, valamint az 
egyházközségek és egyházi intézmények 
vezetői közötti évenkénti hagyományos 
találkozóra május 10-én került sor a polgár-
mesteri hivatalban.
 

terület-felügyelők gyakoribb járőrözését. 
Hegedűs Zsuzsanna református lelkész köszö-
netet mondott azért, hogy a Budai Polgár-
ban rendszeresen megjelenhetnek az egy-
házközségi események, és beszámolt arról, 
hogy a kötelező iskolai hitoktatás gyümölcse 
kezd beérni, sokszor sikerül elérni nem-
csak a gyermekeket, hanem a családokat is. 
Dr. Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc Kórház 
főigazgatója felvetette, fogalmazódjon meg, 
miben tud ez a közösség segítségére lenni az 
önkormányzat munkatársainak, intézmé-
nyeinek.

Ezt követően Láng Zsolt polgármester kö-
szönetet mondott az együttgondolkodásért, 
és a nyári hónapokra jó pihenést kívánt min-
den jelenlévőnek. RK

A Fiumei úti Nemzeti Sírkert művészpar-
cellájában helyezték örök nyugalomra az 
április 25-én, életének 88. évében elhunyt 
Szervátiusz Tibor szobrászművészt, a nem-
zet művészét. A  II. kerület díszpolgárát 
Hoppál Péter kultúráért felelős államtit-
kár, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami 

Operaház főigazgatója, Döbrentei Kornél 
költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 
valamint Dancs Rózsa erdélyi születésű író 
búcsúztatta. A temetésen részt vett töb-
bek között Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bí-
róság volt elnöke, valamint Mádl Dalma, 

Mádl Ferenc köztársasági elnök özvegye. 
A II. Kerületi Önkormányzat képviseletében 
Dankó Virág alpolgármester helyezte el az 
emlékezés virágát Szervátiusz Tibor sírjánál. 
A Kossuth-díjas művészt önkormányzatunk 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
saját halottjának tekinti.
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Egy nap a gyerekek biztonságáért

Az óvoda és a gyermekotthon meghívására 
érkezett közel két tucat részt vevő szervezet a 
legékesebb bizonyítéka annak, hogy gondos 
szervezés és előkészítés mellett hasznos és 
hatékony programokat lehet nyújtani a fiata-
lok különböző korcsoportjainak egy rendez-
vényen belül.

A Cseppkő Gyermekotthoni Központ park-
jában több száz gyerek, valamint szülő rész-
vétele mellett tartott bemutatót a II. Kerületi 
Rendőrkapitányság, a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság közlekedésrendészete, a Magyar 
Honvédség, de rendeztek modellező bemu-
tatót, tánc- és sportprogramokat, kézműves 
foglalkozást, illetve a kerékpáros közlekedést 
segítő feladatokat.

A szervezők nevében elsőként Kövesdy Ka-
talin, a Cseppkő Óvoda vezetője köszöntötte 
a vendégeket.

– Ma ismét megmutathatjuk, hogy két 
különböző profilú intézmény milyen jól 
együtt tud dolgozni egy célért: a gyerekekért. 
Az  egész napos program egyik fontos célja, 
hogy megtanítsuk az embereknek, a gyerekek 
nem különböznek, ezért ne legyenek előíté-
leteink velük szemben, bárhol is éljenek.

A fenntartónak, a Fővárosi Önkormány-
zatnak, valamint a II. Kerületi Önkor-

A Cseppkő Óvoda és a Cseppkő Gyermek-
otthoni Központ ötödik alkalommal tartott 
közbiztonsági napot május 10-én. A rend-
védelmi szervek és civil szervezetek gazdag 
programján a fiatalok játékos formában 
fejleszthették életvezetési ismereteiket.

mányzatnak egyaránt köszönetet mondott 
Herczeg Krisztián, a Cseppkő Gyermekott-
honi Központ igazgatója.

– Amikor nyolc évvel ezelőtt kineveztek az 
otthon élére, a II. kerület segítségét kértem, 
hogy az önkormányzat által minél többet ad-
hassunk a nálunk nevelkedő gyerekeknek. 
Hatalmas erkölcsi és anyagi támogatás érke-
zik a mai napig, ami nagyban meg tudta vál-
toztatni a fiatalok életét.

A II. Kerületi Önkormányzatot Dankó Virág 
alpolgármester képviselte a közbiztonsági 
napon. Mint köszöntőjében hangsúlyozta, az 
intézmények és a rendvédelmi szervek mun-
kája mellett – mint a mai napon is – nagyon 
fontosak a civil kezdeményezések, mert álta-
luk még szélesebb közösséget lehet bevonni 
egy-egy kezdeményezésbe.

– Az ötéves múltra visszatekintő rendezvény 
lényege, hogy nem a már megtörtént, rossz 
eseményekre, hanem a megelőzésre helyezik 
a hangsúlyt, amire pedig nagy a nyitottság és a 
fogékonyság a gyerekekben. SZEG

A II. Kerületi Önkormányzat rendszeresen – a természetbeni felajánlásokon át a diákok utaztatásáig –, szá-
mos módon segíti a gyermekotthon lakóit: kapnak belépőjegyeket, meglepik őket ajándékokkal, valamint 
egyedülálló módon, ösztöndíjprogramján keresztül is támogatja a gyermekotthon diákjait. A II. kerület gon-
doskodását megköszönve 2014-ben a Cseppkő Gyermekotthon fennállásának 50. évfordulója alkalmából 
az egykori igazgatóról, dr. Populás Antalról elnevezett díjjal tüntette ki elsőként Láng Zsolt polgármestert.

Kövesdy Katalin, Herczeg Krisztián és Dankó Virág
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Gyere hozzánk táborozni! Lesz itt minden, amire szükséged lesz, hogy szuper jól teljen a nyarad! Találsz olyan tábort, amire jöhetsz a barátaiddal, vagy éppen nálunk találod meg a következő legjobbat. Lehetőséged van arra is, hogy Anyával, Apával vagy a nagyszüleiddel kikapcso-lódjatok egy izgalmas, mindkettőtök számára élményt adó tábor-ban. Közös élmények és szórakozás! Erre hívunk most titeket! Kalandra fel! Vár a Klébi Kultúrkúria! :)
Táboraink folyamatosan telnek. Kérjük,  JELENTKEZZ IDŐBEN, hogy le ne maradjatok egy csodás környezet felemelő programjairól! ÉRDEKLŐDJ KINGÁNÁL A 06 20/ 249 1580 telefonszámon, hogy le ne maradj róla!

                  NAPRAFORGÓ - KIRÁNDULÓ TÁBOR

                   6-10 éveseknek   |   Július 30-augusztus 3., 8.00-16.00              

                 SZÍNJÁTSZÓ – FÖLDESSY MARGITTAL

                  9-14 éveseknek   |   Június 18-22., 10.00-16.00

               HIP-HOP TÁBOR– A DYNAMIC TÁNCISKOLA SZERVEZÉSÉBEN

                7 éves kortól   |   Július 23-27., 8.00-16.00

              DESIGNÉKSZER TÁBOR

               0-99 éveseknek   |   Július 2 -6., 9.00-13.00

             SPORT ÉS KREATÍV TÁBOR

             4-9 éveseknek   |   Június 25-29., 8.00-16.00

            SÜNIZENE MANÓTÁBOR

            2-7 éveseknek, szülői kísérettel   |   Július 2-6., 10.00-11.00

           PHILADELPHIA TÁNCTÁBOR

           5-13 éveseknek   |   Június 25-29., 8.00-17.00

          FITNESS SPORTTÁBOR

          6 éves kortól fiúknak és lányoknak egyaránt

          Július 2-6., 8.00-16.00   Július 23-27., 8.00-16.00

        ÜVEGFESTŐ TÁBOR

        0-99 éveseknek   |   Június 18-22., 9.00 -13.00

       ORIGAMI

       15 éves kortól - felnőtteknek is   |   Július 9-13., 9.00-13.00

      KERÁMIA TÁBOR

      7- éves kortól   |   Július 23-27., 8.00-16.00

    SELYEMFESTŐ SZUPERTÁBOR

    0-99 éveseknek   |   Június 25-29., 9.00-13.00

   GUZSALYAS KÉZMŰVES TÁBOR

   7-14 éveseknek   |   Július 9-13., 8.00-16.00

  NEMEZ TÁBOR

 15 éves kortól - felnőtteknek is   |   július 23-27., 8.00-16.00

 OLASZ INTENZÍV KURZUS

15 éves kortól   |   Június 11-15., 9.00-12.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN  0-99 éveseknek

Június 19., 26., július 24., 31., augusztus 7., 14., 21., 28., 

Alkalmanként: Kedd 9.30-11.00

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban két végzős osztálytól búcsúztak május 4-én

(Folytatás az első oldalról.)

A hét II. kerületi középfokú intézményben kö-
zépszinten közel 1700, emelt szinten pedig kö-
zel négyszáz vizsga van folyamatban. A kötelező 
vizsgatárgyak – magyar nyelv és irodalom, ma-
tematika, történelem és idegen nyelv – mellett 
a kötelezően választható vizsgatárgyak között 
olyanok is szerepelnek, mint az emberismeret 
és etika, az ének-zene, a filozófia, a mozgó-
képkultúra és médiaismeret, a rajz és vizuális 
kultúra, a művészettörténet, a gazdasági isme-
retek, a társadalomismeret és a testnevelés.

Az idegen nyelveken belül népszerűségi 
sorrendben az angol, a német, a francia, a 
spanyol, az olasz áll az élen, ezeket követik 
a kisebb nyelvek, melyek közt olyan ritkasá-
gok fedezhetők fel, mint a latin, a japán vagy 
az újgörög.

A kötelezők mellett számos vizsgatárgy közül 
választhattak az érettségizők

A KöZéPFOKú InTéZMényEK egy része a Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában működik: a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, a Budenz József Általános 
Iskola és Gimnázium, a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, 
Gimnázium és Zeneiskola, a Móricz Zsigmond Gimnázium, valamint a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium. A többi középfokú iskola egyházi 
vagy alapítványi fenntartású: a Budenz József Alapítványi Gimnázium, az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola, a Baár–Madas Református 
Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, a Pasaréti Gimnázium, a Gustav Eiffel Francia Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium, a Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és a SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium.



10. OLDAL ÓVODA–ISKOLA BUDAI POLGÁR

A  témahét egyik kiemelt rendezvénye volt a ZöldOkos Kupa, egy 
hatfordulós országos fenntarthatósági tudásverseny felső tagoza-
tosok háromfős csapatai részére. Az online fordulók és a regionális 
döntők után az országos döntőt a Fazekas Mihály Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnáziumban április 27-én tartották – adta hírül az Ori-
gó hírportál. A versenyen 830 csapat indult, a döntőbe végül kilenc 
iskola csapatai jutottak be, köztük három II. kerületi: a Jegesmedvék 
(Kodály Zoltán Ének-zenei tagozatos Általános Iskola és Gimnázium 
és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola), a Környezetvédők (Klebelsberg 
Kuno Általános Iskola és Gimnázium) és a Pöpecek (Móricz Zsig-
mond Gimnázium). A  döntő izgalmas és fordulatos volt, a diákok 
élvezték a változatos feladatokat, a végére nagyon szoros eredmény 
alakult ki. Végül a 2018-as ZöldOkos Kupa döntőjének győztese a 
Kodály iskola Jegesmedvék csapata lett, amely az érmek és okle-
velek mellett napelemes robotkészítő készlettel, okostelefonnal és 
mikroszkóppal lett gazdagabb.

II. kerületiek a „legzöldebb” diákok az országban
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Kincsünk, a Föld címmel volt 
látható a Csik Ferenc Általános 
Iskola és Gimnázium különleges 
kiállítása a Hilton Budapest Do-
minikánus kerengőjében április 
26. és május 14. között. A tárlat 
egy pályázatra készült, amit a 
szálloda hirdetett meg a Csik 

iskola diákjai számára. – Az ex-
klu zív környezetben színvonalas 
kiállítást készítettek a diákok; 
nem szabályos, de annál na-
gyobb méretű újrahasznosított 
hullámkartonra, az iskolai kör-
nyezetben is ritkán használt 
alapanyagra dolgoztak a gye-

rekek – tájékoztatta lapunkat 
Somody Beáta, az iskola rajz, 
vizuális és környezetkultúra 
szakos tanára. – A rendelke-
zésre álló idő rövidsége ellenére 
42 alkotás született 47 diáktól. 
A  téma olyan egyetemes ér-
tékeket közvetít, mint a Föld 
szeretete, kincseinek védelme, 
a helyes hulladékgazdálkodás. 
Ezek megihlették és alkotás-
ra sarkallták az iskola diákjait. 
Különleges, hogy a helyszínt 
ezúttal egy luxusszálloda biz-
tosította a tárlathoz, így azt 
elsősorban nemzetközi közön-
ség láthatja. Somody Beáta el-
mondta azt is, a legnagyobb 
élmény számára utólag az volt, 
ahogyan a tanterem alkotó-
műhellyé lényegült át. A sza-
badon lévő munkák fejlődését 
napról napra követhették, és 
egymástól lendületet, biztatást 
kapva vágtak bele olyanok is az 
alkotásba, akiket addig nem 
különösebben érdekelt.

A képek többsége festmény 
vagy vegyes technikával készült 

mű, névvel, címmel, gondo-
lattal ellátva angolul és ma-
gyarul. A megnyitón értékes 
díjakat is átadtak, és három 
helyezett, valamint három kü-
löndíjas alkotót jutalmaztak. 
Pap Luca (6. a) III. helyezést 
ért el a „Szemét virága” című 
képével „Szemétből is csinál-
hatunk virágot, de a mostani 
világ szebb és élhetőbb.”, II. 
lett Bugyáki Maja Gréta (7. a) 
„Az egészséges és a haldokló 
természet”, I. lett Szőke Szonja 
(5. a) „Az aranybolygó” című 
művével. Különdíjasok: Tamás 
Alexandra (3. b) „Magányos 
farkas”, Bartos Kamilla (7. b) 
„Bánat az emberek gonoszsága 
miatt”, valamint Kiss Levente 
(11. b) „Lényegtelen-temető” 
című alkotásával.

Makovecz Éva, az iskola in-
tézményvezetője az iskolai el-
foglaltságokban támogatást 
nyújtott időben és térben is, 
hogy a pályázók akár iskolai 
keretek között készíthessék el 
az alkotásokat.

A Föld szeretete, kincseinek védelme

Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Fenn-
tarthatósági Témahét szervezője és a kupagyőztes Kodály iskola Jegesmedvék 
csapata. Felkészítőjük Faragó Edina kémia–biológia szakos tanár volt

Harmadik alkalommal hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma a Fenntarthatósági Témahetet, az esemény fővédnöke 
Áder János köztársasági elnök volt. Az idei témahétre, amely ápri-
lis 23. és 27. között zajlott, összesen 1512 iskola mintegy 320 ezer 
diákja regisztrált. 
 

KöSZönET A FELKéSZÍTő TAnÁROKnAK. Előző számunkban tudósítottunk arról, hogy a 25. Arany János Irodalmi Verseny orszá-
gos döntőjében a II. kerületi középiskolások elsöprő sikert arattak. Az arany-, ezüst- és bronzdiplomás II. kerületi diákok neve 
mellett szeretnénk megjelentetni a diákokat felkészítő tanárok nevét is, hiszen az elért eredményekben az ő munkájuk is tükrö-
ződik. A Baár–Madasban Gergely Magdolna, a Szent Angélában Kárpáti Tünde, míg a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban dr. Pelczer 
Katalin készítette fel a nagyszerű eredményeket elért diákokat. Gratulálunk mind a tanulóknak, mind felkészítő tanáraiknak!
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Szikrázó napsütésben és már-már nyarat idéző melegben 
került sor a Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület hagyomá-
nyos tavaszi rendezvényére, a Hidegkúti Családi Piknikre. 
A Geli Ház előtti tér megtelt a kiérkező családok és baráti 
társaságok színes kavalkádjával, akik Pesthidegkút és a 
környék kulturális életének gazdag kínálatát élvezhették. 
A szervezők idén is külön gondot fordítottak a vendégek 
kényelmére, és a nézőtér, illetve a sörasztalok és padok 
felé színes sátrakat emeltek, amelyek árnyékot nyújtottak 
a tűző nap elől. Miközben a színpadon egymást váltogat-
ták a zenés-táncos produkciók – gyakran megmozgatva a 
vállalkozó kedvű, táncoslábú nézőket is –, a téren körben 
felállított sátrakban a környék kézművesei és iparművé-
szei, a szabadidőklubok és a kultúra és a művészetek 
terén programokat nyújtó szervezetek minden eddiginél 
gazdagabb kínálata várta az érdeklődőket. A pikniket 
tombolahúzás zárta, amelyre idén a tavalyinál is több 
felajánlás érkezett a kerületünkben működő vállalkozá-
soktól, szervezetektől és kluboktól, amelyek így fejezték 
ki, fontosnak tartják a közösségépítő rendezvényeket. 
A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület méltán lehet büszke, 
hiszen az öt évvel ezelőtt megfogalmazott – „Nyisd ki a 
kertkapudat, és ismerd meg a szomszédodat!” – szlogen 
jegyében, idén ötödik alkalommal sikerült egy időben egy 
helyre invitálnia a kerületünkben élőket, hogy kötetlen 
piknikhangulatban töltsenek el egy beszélgetős, ismerke-
dős délutánt. És méltán lehet büszke egész Pesthidegkút, 
hogy van saját piknikje – immár öt esztendeje.

Együtt lenni jó!
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A kiállításmegnyitón Olescher Tamás, a galéria 
vezetője köszöntötte a vendégeket. Mint mondta, 
második alkalommal jön létre grafikai tárlat a 
Grafika hónapja keretében. Hangsúlyozta, büsz-
kék lehetünk rá, hogy a galéria majdnem húsz éve 
dolgozik együtt a Magyar Grafikusművészek Szö-

vetségével. – A mai világban óriási érték a kon-
tinuitás, ami lehetőséget adott arra is, hogy több 
generáció bemutatkozhasson nálunk – fogal-
mazott. Hozzátette, a szövetség elnökei – Butak 
András és Stefanovits Péter – különösen sokat dol-
goznak azért, hogy időről időre izgalmas grafikai 

Grafikusok a Vízivárosi Galériában
Neves művészek változatos technikákkal készült grafikái – szita és digitális nyomatok, litog-
ráfiák – láthatók a DIGIT/KLASSZIK 2. – nyomatok című tárlaton, amit a Magyar Grafikus-
művészek Szövetsége és a Magyar Grafikáért Alapítvány közös rendezésében mutattak be 
a Vízivárosi Galériában május 8-án.
 

tárlatok születhessenek. Révész Emese művészet-
történész köszöntőjében a műterem és a műhely 
közti különbségeket taglalta, utalt egy 1862-ben 
kiadott lexikon meghatározására, amely szerint 
a műhelyben a kézműves mesterember, a mű-
teremben pedig szerzetesi elmélyültségben a 
teremtő művészember dolgozik. – Ahhoz, hogy 
a sokszorosított grafikával foglalkozók felsze-
relt műhelyben dolgozhassanak, támogatókra 
van szükségük – hangsúlyozta. Felidézte az au-
tonóm művészi grafika kidolgozóit. Kiemelte 
Stanley William Haytert, akinél megfordult Pe-
terdi Gábor is, az egyik legelismertebb magyar 
grafikus. Említett más híres műhelyalapítókat, 
úgynevezett print aktivistákat is, például Marga-
ret Lowengrundot, aki 1952-ben workshopot és 
galériát alapított, utóbbi oktatási helyszín is volt. 
Révész Emese szerint a magyar művészeknek is 
hasonló nagy mecénásokra lenne szüksége. – Az 
ilyen tárlatok feladata, hogy kinevelje a támoga-
tókat, és ráébressze a potenciális gyűjtőközön-
séget arra, hogy a grafika vásárlásával a kortárs 
gyűjtők körébe lehet kerülni, hiszen árban köny-
nyebben hozzáférhetőek. 

A MÁJUS 8–29-ig nyitva tartó kiállításon Bá-
nyai Anna, Bodor Anikó, Butak András, Damó 
István, Éles Bulcsú, Győrffy Sándor, Haász Ágnes, 
Kádár Katalin, Kiss Zoltán, Kovács Péter Balázs, 
Luzsicza Árpád, Magén István, Oberfrank Luca, 
Olajos György, Péli Mandula, Rába Judit, Sóváradi 
Valéria, Stefanovits Péter, Szőnyi Krisztina, Varga 
Zsófia és Végvári Beatrix munkái láthatók (1022 
Kapás utca 55.). nZSa

A Budai Polgár, a II. Kerületi Önkormányzat lapja 
2015-ben hirdette meg első alkalommal egész 
éven át tartó fotópályázatát. Olyan fényképe-
ket vártunk és várunk továbbra is olvasóinktól, 
amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, 
értékeit, érdekességeit mutatják be. A három 
év alatt hónapról hónapra sok különleges fény-

képet kaptunk – a legsikerültebbeket meg is 
jelentettük az újságban a Hónap fotója címmel.

A képeket Balaton Balázs, a Budai Polgár 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Olescher 
Tamás festőművész, a Vízivárosi Galéria vezető-
je, Riczkó Andrea iparművész, önkormányzati 
képviselő és Soós Dániel, a Budai Polgár fotó-
riportere zsűrizte, a legjobbakat minden év 
végén díjaztuk. 

Ezúton is hívjuk és várjuk mindazokat, akik 
részt vettek pályázatunkon, különösen a ha-
vonkénti nyerteseink jelenlétére számítunk, 
illetve minden kerületi polgárt, aki szívesen 
látná egy térben szűkebb lakóhelyének színes, 
változatos arcát.

A kiállítás JÚNIUS 27-ig tekinthető meg 
a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 
55. Tel.: 201-6925; nyitva keddtől péntekig 
13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig), www.
vizivarosigaleria.hu.

Kiállítás a II. kerületről készült legszebb felvételekből
június 5., kedd 18 óraA II. Kerület Napjához kapcsolódóan júniusban a Vízivárosi Galéria kiállítást rendez a Budai 

Polgár 2015–2018-as években meghirdetett Hónap fotója pályázata nyerteseinek munkái-
ból. A kiállítást Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere nyitja meg június 5-én, kedden 18 órakor.
 

A Budai Polgár továbbra is várja minden hónap végéig a II. kerületről készült képeket a honapfotoja@gmail.com címre, a legszebb 
felvétel megjelenik az ezt követő lapszámban, év végén pedig 100 ezer Ft értékű nyeremény várja az első három helyezettet.
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Emlékezés a Munkácsy-díjas grafikusművészre
Május 5-én hunyt el a II. kerü-
letben élt Munkácsy-díjas grafi-
kusművész, Hertay Mária, akire 
életmű-kiállítással emlékezik a 
Klebelsberg Kultúrkúria.

A tárlatot JúniUS 6-án 18 óra-
kor nyitja meg Kratochwill Mimi 
művészettörténész, megemlé-
kező beszédet Erdő Péter bíboros, 
prímás, az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye érseke tart, az 
esemény házigazdája Láng Zsolt 
polgármester.

– Csodálatos alkotói pályáját 
együtt élte és dolgozta át a XX. 
század második felének és XXI. 
század kora éveinek legnagyobb 
magyar művészeivel, méltó társ-
ként – mondta a grafikusról Kra-
tochwill Mimi. – Gross Arnold, 
Gyulai Líviusz, Kass János, Kon-
dor Béla és Reich Károly kiemel-
kedő jelentőségű munkásságához 
hasonlóan Hertay Mária életmű-
ve jelzi az aranykort képzőművé-
szetünkben. Emberközpontú, 

szeretetteljes és lélektani mély-
ségű portréit főképpen a rézkarc 
és a litográfia által megformált 
műveiből ismerjük. Emellett a 
vallási épületek, a táj, a környe-
zet, a fák, a növények míves for-
mába öntése gazdag lelkiségének 
megnyilvánulását jelzik. Számta-
lan műve – falképei, festményei, 
tűzzománcai, grafikái – díszíti 
főképp templomainkat. Az Ó- és 
Újszövetség jelenetei, sorozatai 
országunk sok helyszínén dicsé-
rik kimeríthetetlen alkotóere-
jét. Művei szerényen is lenyű-
göző egyéniségét, szenvedélyes 
alázatát, gyengéd rajongását és 
szeretetét sugározzák. Kortalan 
aktualitással szólt a múltról, a je-
lenről a jövőnek is. Nagy hatású, 
egyedülálló művészetét Munká-
csy-díjjal ismerték el.

A kiállítás JúniUS 24-ig te-
kinthető meg a Klebelsberg 
Kultúrkúriában (1028 Templom 
utca 2–10.).

Május végégig látható a Magyar Képzőmű-
vészek és Iparművészek Szövetsége Festő-
művészeti Szakosztálya legújabb, Szín-játék 
című tárlata a Klebelsberg Kultúrkúriában 
(1028 Templom utca 2–10.).

A huszonnégy kiállító sokféle stílusban és 
technikával készült összesen negyvenöt ké-
pének közös nevezője a színesség, azaz a já-
ték a színekkel. 

Elsőként Simonffy Márta, a Magyar Képző-
művészek és Iparművészek Szövetségének 
elnöke mondott köszönetet a Kultúrkúriának 
és a fenntartó II. Kerületi Önkormányzatnak 
a kultúra és a művészetek támogatásáért, va-
lamint a kiállító művészeknek munkájukért. 
A  kiállítást Novotny Tihamér művészeti író 
nyitotta meg, aki így jellemezte az alkotó-
kat: ők azok, akik a festészet terén kétségbe-
vonhatatlanul komoly, jól körülhatárolható, 
tisztán értelmezhető értékeket képviselnek, 
vitathatatlan eredményeket értek el. A  tár-
lat legfőbb erényének a színességét nevez-
te, ami örömteli látványt nyújt. Az  összkép 
majdnem teljesen háttérbe szorítja az élet-
telen szürke, fekete és sötét tónusok más 
koncepciókban talán uralkodó jelenlétét – 

Játék a színekkel

HERTAy MÁRIA 1932. október 5-én született Sopronban. 1955–59 között a 
Képzőművészeti Főiskola festő szakán tanult. 1959–63 között ugyanitt elvégezte 
a grafikus szakot is. Ék Sándor, Fónyi Géza, Pap Gyula és Kmetty János tanítványa 
volt. Művészi munkásságát szénrajzokban, pasztellekben, rézkarcokban, litog-
ráfiákban, tűzzománcokban fejtette ki. Falképei (secco, panno) és tűzzománc 
sorozatai többnyire egyházi megrendelésre készültek. 

Művei megtalálhatóak többek között a Magyar Nemzeti Galériában, az esz-
tergomi Keresztény Múzeumban, a nürnbergi Dürer Múzeumban és a koblenzi 
Városi Múzeumban.

emelte ki a művészeti író. – Nemcsak a szí-
nek felhasználásának és kifejezőerejének 
széles spektruma, de a formák, témák, öt-
letek, eszközök és kompozíciók személyek-
re bontható különbözőségei, valamint az 

egyéni mitológiák meggyőző változatai is jó 
érzéssel töltik el az embert, mert nem szok-
ványos, nem unalmas, a tartalmat tekintve is 
kifejezetten színes és gazdag a tárlat.

PZS

Május végén Molnár Ferenc talán legtöbbet játszott, szipor-
kázóan szellemes vígjátéka, A testőr érkezik a Klebelsberg 
Kultúrkúria színpadára a kecskeméti Katona József Színház 
társulatának jóvoltából.

Molnár Ferenc a színpadon színházat csinál – írja Ignotus 
korabeli kritikájában A testőrről. Olyan ügyesen, olyan játszi 
könnyedséggel hiteti el a nézőkkel, hogy bizony van olyan, 
hogy egy feleség nem ismeri meg a férjét csak azért, mert az 
álruhát hord, ahogy a darabbeli színész és színésznő hiteti el 
egymással, hogy lehetnek boldogok. És ha mi elhisszük, hogy 
lehetnek boldogok, akkor azok is lesznek! A maguk furcsa, 
bolondos, Molnár Ferenc-i módján szeretik egymást, és ha már 
megcsalásra kerül a sor, akkor is gondoskodnak arról, hogy 
egymással csalják meg egymást... – csak még előtte legyen bo-
nyodalom! Legyen igazi színház!

A testőr a Kultúrkúriában

MÁJUS 31., 19.00: Molnár Ferenc: A testőr – a kecskeméti Katona 
József Színház vendégjátéka. A főszerepben Kocsis Pál és Märcz Fruzsina, 

az előadást rendezte Cseke Péter. Jegyár: 3200 Ft. Jegyeket személyesen 
a művelődési központban, elektronikusan a www.jegy.hu oldalon vásárolhatnak 
(1028 Templom utca 2–10.).
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William Shakespeare: 
RÓMEÓ ÉS JÚLIA
a Komáromi Jókai 
Színház előadása

június 8.
péntek 19.00

Rendező: MARTIN HUBA m.v. 
Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok

Vendég: 
a JELKŐ 
EGYÜTTES
Házigazda: Radványi Balázs, 
Balog Péter, Lányi Adél

június 3.
vasárnap 19.00

GYERMEKBÚCSÚ
Hagyományos évadzáró 
gyermekmulatság

június 24.
vasárnap 
16.00-20.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 KIÁLLÍTÁSOK 
• MARcZIBÁnyI TéRI MŰvELőDéSI KöZPOnT: JÚNIUS 10-ig: Éltető valóság. Pécsi Zsolt kiállítása 
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• vÍZIvÁROSI gALéRIA: MÁJUS 29-ig: A Magyar Grafikusművészek Szövetségének kiállítása. JÚNIUS 
5–27-ig: A Hónap fotója. Fotópályázat a II. kerületről a Budai Polgárban 2015 és 2018 között, cikkünk a 12. 
oldalon (1027 Kapás utca 55.).
• A KSH KönyvTÁR folyosóján MÁJUSBAN V. Mosolygó Ildikó Életképek című kiállítása tekinthető meg 
(1024 Keleti Károly utca 5.).

 ZENE 
• KLEBELSBERg KULTúRKúRIA: JÚNIUS 3., 17.00: Hangutazás és hangfürdő. Stresszoldó kikapcsolódás 
Bársony Bálinttal. JÚNIUS 10., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Gounod: Rómeó és Júlia (1028 
Templom utca 2–10.).
• MARcZIBÁnyI TéRI MŰvELőDéSI KöZPOnT: csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas, csángó tánc-
ház. Moldvai és gyimesi táncház és tánctanfolyam (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BéLA EMLéKHÁZ: MÁJUS 27., 11.00: „Legyen a zongorázás öröme mindenkié” – Michel Sogny 
pedagógiai módszere, a tradicionális magyar zongoratanítás és 40 év tapasztalata itthon és külföldön. 
Szentpéteri Gabriella bemutató tanítása. MÁJUS 31., 18.00: Költészet a zenében. Horváth Mária (ének) és 
Kiss Péter (zongora) hangversenye. Közreműködik Dobra Mária színművész. JÚNIUS 2., 11.00: A Hangrózsa 
zongoraiskola bemutatója. Vezető tanár: Juhász Balázs, meghívott vendég: Váradi László Junior Prima díjas 
zongoraművész. JÚNIUS 9., 18.00: Bartók férfikarok. Szent Efrém Férfikar (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• KLEBELSBERg KULTúRKúRIA: MÁJUS 31., 19.00: Molnár Ferenc: A testőr – a kecskeméti Katona József 
Színház vendégjátéka. Rendező Cseke Péter (1028 Templom utca 2–10.).
• MARcZIBÁnyI TéRI MŰvELőDéSI KöZPOnT: MÁJUS 21., 19.00 és JÚNIUS 17., 19.00: Presser Gá-
bor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter: A padlás. A Szindra társulat előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: MÁJUS 22., 19.30 és MÁJUS 23., 18.00 és 21.00: A Sehova Kapuja. MÁJUS 24., 18.00 és JÚNIUS 
1., 18.00 és 20.30: Parasztopera. MÁJUS 26., 19.30: Vaknyugat. MÁJUS 27., 19.30: Semmi konferencia. MÁ-
JUS 28., 19.30: A félelem megeszi a lelket. MÁJUS 29., 19.30: Így szerettek ők – Karinthy Frigyes. MÁJUS 
30., 19.30: Az öldöklés istene. JÚNIUS 2., 14.30: Igenis, miniszterelnök úr! JÚNIUS 3., 18.00: Szociopoly. 
JÚNIUS 5., 19.30: Az Őrült Nők Ketrece. JÚNIUS 7., 19.30, JÚNIUS 8., 18.00 és 21.00: Tündöklő Középszer 
(1024 Margit krt. 55.).
• JURÁnyI InKUBÁTORHÁZ: MÁJUS 22., 19.00: Leszámolás velem. MÁJUS 23., 19.00: Egyasszony. MÁJUS 
24., 19.00: A csemegepultos naplója. MÁJUS 26., 27., 15.00 és 19.00, MÁJUS 27., 20.00: A pitbull cseleke-
detei (1027 Jurányi u. 1–3.).
• SPIRIT SZÍnHÁZ: MÁJUS 29., 19.30: The Unbearable Liteness of Being Teen – a DramaWorks előadása. 
MÁJUS 30., 19.30: Cannibals – a DramaWorks előadása. MÁJUS 31., 19.30: The Captain›s Treasure – a Dra-
maWorks előadása. JÚNIUS 7., 19.30: Ibolyántúl. Oláh Ibolya estje. JÚNIUS 8., 9., 10., 19.30: Spirit Nyári 
Játékok 2018. Ölelj át! (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• BUDAI FőnIX KULTURÁLIS EgyESÜLET: MÁJUS 24.: Névnapok ünnepe a klubban, terefere. MÁJUS 
29.: Bakócz-puszta és Kalocsa. Utazás autóbusszal. Ingyenes programok: jógafoglalkozás kezdőknek minden 
szerdán reggel 8-tól. Festőkör kezdőknek 17-én és 31-én 17 órától. Számítástechnika kezdőknek 7-én és 
28-án 18 órától. Negyedéves programunk átvehető a klubdélutánokon. Az egyesület éves beszámoló tag-
gyűlését MÁJUS 14-én 15 órától tartja, nem megfelelő létszám esetén 17-én 15 órától a klubhelyiségben. 
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).
• KÁJOnI JÁnOS KöZöSSégI HÁZ: MÁJUS 28., 19.00: Kájoni Szabadegyetem. Gróf Esterházy János, a 
szegények és üldözöttek politikusának életszentsége – dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazga-
tójának előadása. JÚNIUS 4., 19.00: Ferences lelkiségi alapozó kurzus. Evangéliumi élet címmel P. Berhidai 
Piusz OFM előadása. JÚNIUS 8., 18.00: P. Király Kelemen: Naplóm – könyvbemutató. P. Király Kelemen 1944. 
október 14-én kezdte el naplófeljegyzéseit, és 1947. május 31-én, Amerikába való megérkezésekor fejezte 
be (1025 Szilfa utca 4.).
• A KSH KönyvTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 
óráig a Thirring Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• KLEBELSBERg KULTúRKúRIA: MÁJUS 28., 9.30: Picik színháza: Miau. A Kabóca Bábszínház előadása 
2 éves kortól (1028 Templom utca 2–10.).
• MARcZIBÁnyI TéRI MŰvELőDéSI KöZPOnT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. 
Minden szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománc-készítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. 
Minden vasárnap 10.00–12.00-ig Kőketánc gyermektáncház (1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• BUDAI nAPSUgÁR nyUgDÍJASKLUB: MÁJUS 24.: Séta a tatai tanösvényen. MÁJUS 30.: Városnézés 
Pápán. JÚNIUS 6.: Páty környéki műemlékek. JÚNIUS 13-14.: Körutazás Dél-Alföldön. További információ a 
326-7830-as telefonon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
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marczi.hu

május 26. 
szombat 19.00 

KALÁKA 
MIKÓ 
ISTVÁN
AKUSZTIKUS 
KONCERT 
FELNŐTTEKNEK

szombati napokon 10.30-12.00 

MOTOLLA JÁTSZÓHÁZ
MÁJUS 19. ÁLLATFIGURÁK
MÁJUS 26. MÓKÁS PORTRÉK

• A nEFELEJcS nyUgDÍJASKLUB JÚNIUS 1-jén (pénteken) 13.30-tól tartja következő klubnapját, mely-
re várja a régi és az új érdeklődőket. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas 
u. 19–23., fszt.).
• AZ ORSZÁgOS nyUgDIJAS POLgÁRI EgyESÜLET II. kerületi szervezete: MÁJUS 30.: Wekerle-telep, 
találkozó 10 órakor a Széll Kálmán téren a metró bejáratánál. Júniusi terv: 6-án Felcsút, Alcsút tömegközleke-
déssel, 13-án Százhalombatta, Szent István-templom szintén tömegközlekedéssel (1024 Keleti Károly u. 13/b).

 KIRÁNDULÁSOK 
• TERMéSZETvéDő TURISTÁK KöRE: A buszos utak a Széna térről, a Mammut II.-vel szemből indulnak 
7.00 órakor, találkozó 6.45-kor. MÁJUS 26.: Bakony. Darvastó, Tapolca, Sümeg. Gyalogtúrák: MÁJUS 27.: 
Pilis – Pilisszentlászló, Visegrád. Találkozó 7.45-kor a Batthyány téri HÉV-pénztáraknál. JÚNIUS 2.: Szlovákia 
(Burda): Letkés, Párkány. Találkozó 7.45, Nyugati pu., pénztárak. JÚNIUS 3.: Cserhát: Alsópetény, Romhány. 
Találkozó 7.45, Nyugati pu. pénztárak. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@
gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMéSZETBARÁT SPORTKöR: MÁJUS 27.: Vértes. Országos Kéktúra: Mindszentpuszta, Kőhányás, 
Várgesztes. Találkozó: 6.35, Nyugati pályaudvar, pénztárak. Túravezető Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545, (06 
30) 855-4935. JÚNIUS 3., Visegrádi-hegység. Pilisszentlászló, Apátkúti-völgy, Visegrád. Találkozó: 8.00, Új-
pest-városkapu, Volán-pénztár. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• KLEBELSBERg KULTúRKúRIA: JÚNIUS 5., 18.30: Az evangélisták. Ludmann Mihály művészettörténész 
előadásai (1028 Templom utca 2–10.).
• MARcZIBÁnyI TéRI MŰvELőDéSI KöZPOnT: MÁJUS 31., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos kirá-
lyok – a múlt leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. 
Kolombusz, Cortés, Pizarro – avagy az Újvilág hősies tönkretétele (1022 Marczibányi tér 5/a).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• MARcZIBÁnyI TéRI MŰvELőDéSI KöZPOnT: minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. Vezeti: 
Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos Ildikónál: 212-
2820, (06 30) 439-1070. MÁJUS 25., 18.00–20.00-ig: Irodalombarátok köre. Mai szemmel a régi irodalom: 
írók, költők – sorsok, művek tükrében. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal színművész, dráma-
pedagógus (06 30 242-7327) (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERg KULTúRKúRIA: MÁJUS 23., 18.00: Zöldág Üvegfestő Műhely. MÁJUS 28., 18.00: Öko-
kör azoknak, akik szeretnének egészségesek lenni, és úgy élni, hogy a legkevésbé ártsanak maguknak és 
környezetüknek. MÁJUS 30., 18.00: Zöldág Ékszerkészítő Műhely (1028 Templom utca 2–10.).

Mesés gyereknap
Hivatalosan május utolsó vasár-
napján ünnepeljük a gyereknapot. 
Olvasóink valószínűleg egyetérte-
nek azzal, hogy kincseink ünnep-
lésére egy nap édeskevés lenne. 
Családunkban – nem véletlenül 
-– örökzöld a mondás: „Nálunk 
minden nap gyereknap”. Azért 
persze megünnepeljük a naptár 
szerintit is, a mese pedig a leg-
kézenfekvőbb ajándék lehet a 
fagyi után.

Szerencsések a magyar szülők, 
mert kortárs szerzőink is fontosnak 
tartják a gyerekeket, és évről évre 
újabb kalandos írásokkal lepik meg 
őket. A Naphegy Kiadó vILÁg-
végE ALSÓ című mesekönyve 
modern népmesék, vagy inkább 
– ahogy az előszóban Boldizsár 
Ildikó rámutat – értékes irodalmi 
mesék gyűjteménye. A királyfi di-
ákjeggyel utazik az Üveghegyre és 
Beatles-dalokat gitározik, a farkasok 

X-faktort kiáltanak, Kamilla pedig 
nem hercegnői babérokra tör, ha-
nem bolygót felfedező csillagásszá 
válik. Szokács Eszter még régebbi 
történeteket mesél el olvasóinak, 
olyanokat, amilyeneket már sokan 
megfestettek és meg is filmesítettek. 
A Csimota Kiadó gondozásában 
megjelent bibliai történetekből meg-
ismerhetjük JÓZSEF és MÓZES 
kalandos életét. 

Tudósok megfigyelték, hogy a 
burmai makákók a táplálék meg-
szerzéséhez – például a dió- és 
tengericsiga-héj, illetve az osztriga 
páncéljának felfeszítéséhez – köve-
ket is felhasználnak. A meseírók is 
felfedezték már a különleges majmo-
kat, idén Várszegi Adél írt a fogadó-
irodát is üzemeltető gIBBOn éS 
MAKÁKÓ barátságáról izgalmas 
mesét, amit Máray Mariann rajzai 
illusztrálnak. nZSa

TEMPLOMI SéTÁK A II. KERÜLETBEn. A Gondviselés Háza Gondozási Központ szervezésében 
és az Idősügyi Tanács programjainak keretében Lengyel Donát káplán mutatja be a pasaréti ferences 
templomot és a mellette működő Karitászt MÁJUS 23-án, szerdán 11 órakor. Gyülekező 10.45-től a 
templom bejárata előtt. A templomi séta díjtalan! Létszámkorlát nincs. A szervezők mindenkit várnak.
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BELgyÓgyÁSZAT 
• cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, 

szív- és érrendszeri betegségek kockázatának 

szűrése • testzsírmérés és dietetikai tanácsadás 

• vastagbélrákszűrés 

UROLÓgIA
• prosztataszűrés

nőgyÓgyÁSZAT
• méhnyakrákszűrés • emlővizsgálat • 

Mammográfiás szűrés a Kapás utcában 

(A mammográfiás szűrővizsgálatot 40 éves 

kortól végzik el azon hölgyeknek, akiknek az 

utolsó mammográfiás vizsgálata óta egy év 

eltelt. Valamennyi, vizsgálatra jelentkező hölgy 

hozza magával személyes dokumentumait, 

valamint mammográfiás előzményeit.)

gégéSZET 
• korai stádiumú daganatok felismerése

• tanácsadás

TÜDőgyÓgyÁSZAT 
• légzésfunkciós vizsgálat • CO-mérés (főként 

dohányzók esetében fontos) • COPD-teszt 

(kérdőíves szűrés) 

SZEMéSZET
• zöld- és szürkehályogszűrés

PSZIcHOLÓgUS
• egyéni konzultáció lelki, érzelmi 

nehézségekkel (pl. stressz) kapcsolatban

BőRgyÓgyÁSZAT
• bőrdaganatszűrés

SZŰRéSI TAnÁcSADÁS

EgéSZSégnAPOKAT

A SZŰRővIZSgÁLATOK TERÜLETEI A KAPÁS éS A KöZSégHÁZ UTcAI REnDELőKBEn:

Ön mennyire
egészséges?

kerületünk felnőtt lakosai számára.

Az Egészséges 
II. Kerületért 
prog ram keretében 

MÁjus 26-án a 
Községház utcai 
szakrendelő kertjében 

ismét nordicwalking- 

oktatást tart dr. Törös 

Edit reumatológus 
főorvos. A csoportok 

óránként indulnak: az első 9, az utolsó 12 órakor. 

Botokat biztosítanak, de az érdeklődők lehetőség 

szerint hozzák magukkal a sajátjukat.

nordicwalking-oktatás

2018. MÁjus 26.
(szombat) 9-16 óráig Pesthidegkút, 

Községház utcai rendelő
(1028 Községház u. 12.)

2018. június 2.
(szombat) 9-16 óráig II. Kerületi 

Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 

Kapás utcai szakrendelő
(1027 Kapás u. 22.)

A Budapesti Szent Ferenc Kórház – az önkormányzattal együttműködve – egy további szűrőnap 

keretében kardiológiai szűrést végez. Szűrővizsgálatok: kérdőíves szív- és érrendszeri kockázat-

felmérés, EKG-vizsgálat, vérnyomásmérés, SpO2-mérés (oxigén szaturáció), kérdőíves 2-es típusú 

cukorbetegség-kockázatának felmérése, BMI-index-számítás, indikáció esetén vérvizsgálatok 

(csak éhgyomri vizsgálatokat végeznek gyorstesztekkel) vércukor- és koleszterinszint-, HbA1c 

mérés. Egyéb kiegészítő vizsgálatok: egyéni diétás tanácsadás, légzésfunkciós és dopplervizsgá-

lat előjegyzése kérhető a szűrés napján. Orvosi előadásokkal várják az érdeklődőket.

KARDIOLÓgIAI SZŰRéS

www.szentferenckorhaz.hu

2018. június 9-én
(szombat) 9-16 óráig

a szent Ferenc Kórházban
(1021 Széher út 71-73.)

A II. Kerületi Önkormányzat idén is több 

helyszínen szervez díjmentes és önkéntes

A Községház és a Kapás utcai belgyógyászati 

szűrések alkalmával megállapított,

magas kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező 

páciensek célzott, kiegészítő szűrése.

2018. június 16.
(szombat) 9-16 óráig

Célzott, kiegészítő szűrés a

Pulzus Központban
(1024 Fillér u. 4.)
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– Tavaly december elsejével vettem át ezt a 
praxist. Korábban több kollégánál is vállal-
tam helyettesítést, így láttam a rám váró fel-
adatokat. Pár éve költöztem Máriaremetére, 
kézenfekvő választás volt ez a praxis, így saját 
körzetemben lakom. Úgy gondolom, kiváltság 
itt élni.

Hogyan indult a pályája?
Mindig is orvosnak készültem, 2001-ben 

végeztem a SOTE-n, pályám sebészként in-
dult. Tíz évet dolgoztam Magyarországon, az-
tán ösztöndíjjal Németországban, majd há-
rom évet Angliában éltem. Általános sebész 
vagyok, ezen belül a vastagbél- és végbélsebé-
szetet tanultam, ám a munka kórházhoz kötött 
részétől elbúcsúztam. Mivel már egyetem alatt 
kacsintgattam a háziorvosi szakma felé, most 
elérkezettnek láttam az időt arra, hogy váltsak. 
Nagyon vonzó volt az a szakmai szabadság, ami 
az új munkámmal jár. Fontos számomra, hogy 
a beteg magas színvonalon legyen ellátva, és 
azt vallom, van erre mód ebben a sokat szidott 
egészségügyi ellátási rendszerben is.

Hogy látja a háziorvosok szerepét?
A hozzám fordulóknak nagyon fontos az a 

kapcsolódási pont, amit a háziorvos jelent. 
Nyitottak és igénylik, hogy koordináljam a 
gyógyulásukat, tanáccsal lássam el őket, meg-
határozzak alapvetéseket. Gyakran óriási bi-
zalmat kapok, ami megtisztelő és hasznos is, 
hiszen így közösen dolgozhatunk az egészsé-
gükért. A rendelésre sok időt szánok emiatt is, 
másrészt azért is, mert elődöm papíralapon 
vezette a betegek dokumentációját, jómagam 
pedig a hatékonyabb, minőségi munka érde-
kében elkezdtem digitalizálni ezeket. Sajnos, 
az adatok frissítése időigényes, ezért a bete-
gek megértését és türelmét kérem, illetve arra 

Dr. Gyánti Rita lett a Hunyadi János utcai 
háziorvosi rendelő új háziorvosa, aki né-
hány hónapja vette át elődje, a nyugdíjba 
vonuló Bende Tibor praxisát. A sebészként 
végzett orvos itthon és külföldön is dol-
gozott. Azt vallja, hogy a háziorvos egyik 
legfőbb feladata javulást elérni a páciens 
meglévő egészségi állapotához képest. 
Szívügye a megelőzés, praxisa több fontos 
szűrőprogramban is részt vesz.
 

biztatom őket, hogy telefonon kérjenek elője-
gyezést a rendelésre. Sürgős esetben a rende-
lés első felében sort kerítek az időpont nélkül 
érkezőkre is. A  várakozási idő csökkentésé-
re bevezettem, hogy a rendszeresen szedett 
gyógyszereket, illetve a rendszeres kontroll-
hoz szükséges beutalót, aki teheti, kérhe-
ti e-mailben. Rendelés után előkészítjük és 
két-három munkanappal később várakozás 
nélkül átvehetők a kért papírok. Aki nem él 
ezzel a kényelemmel, annak marad a megszo-
kott gyakorlat.

Mekkora a praxisa?
Körülbelül 1300-an tartoznak hozzám, és 

szívesen fogadom az újonnan érkezőket is. Ki-
emelném, hogy az idegen nyelven beszélő be-
tegeket is várom, angolul és németül tudunk 
kommunikálni. A pácienseim többsége az öt-
ven év feletti korosztályba tartozik. Többnyire 
általánosan előforduló problémákkal fordul-
nak hozzám. Sok a magas vérnyomásos, illetve 
a magas koleszterinnel, vérzsírral, húgysav-
szinttel élő páciens. Mindig hangsúlyozom, 
hogy kisebb baj néhány tabletta, mint egy 
kontrollálatlan vérnyomás vagy egy-két befo-
lyásolható rizikófaktor megléte, ami csökken-

ti az élettartamot és az egészségben eltöltött 
évek számát. Bár az itt élők szerencsére jobb 
egészségi állapotnak örvendenek, fontos cél-
kitűzésem, hogy a páciens meglévő egészségi 
állapotához képest javulást érjek el.

Említette, hogy külföldön is dolgozott. 
Van különbség például egy német és egy ma-
gyar beteg szemléletében?

A megelőzést sokkal többen tartják fontos-
nak tőlünk nyugatabbra. Örök vesszőparipám 
a szűrés, állandóan biztatom a betegeimet, 
hogy ha nincs panaszuk, akkor is jöjjenek 
évente-kétévente a háziorvosukhoz – például 
vállaltam, hogy praxisommal csatlakozzunk 
az uniós támogatással megvalósuló nemze-
ti vastagbél- és emlőrákszűrő programhoz, 
valamint az önkormányzat ingyenes szűrő-
napjait is jó lehetőségnek tartom. Hasznosak 
az úgynevezett menedzserszűrések is, egyre 
több cég biztosítja ezeket minden dolgozó-
jának. Rövid ideje dolgozom saját praxisban, 
és a megközelítésemnek hála, már van olyan 
páciensem, aki túl van egy rákműtéten és kö-
szöni szépen, jól van! Minimális panasza volt, 
de hál’ istennek hajlandó volt részt venni a 
szűrővizsgálatokon. nZSa

Szívügye a megelőzés
Bemutatkozik kerületünk új háziorvosa

Receptklub – főzzünk egészségesen!
A II. Kerületi Idősügyi Tanács mindenkit vár ingyenes főzőklubjába, aki szeretne 
új és egészséges receptekkel megismerkedni, az ételeket elkészíteni, majd a 
főzőtársakkal közösen elfogyasztani. A főzést szakképzett dietetikusok irányítják.

A receptklub helyszíne: Törökvész Úti Általános Iskola tankonyhája (1025 
Törökvész út 67-69.). Az iskola megközelíthető a 11-es és a 111-es busszal, 
leszállás a Tömörkény utcai megállóban. A helyszín nem akadálymentes.

MÁJUS 31-én 14.00: elkészítendő menü: lepénykenyér, házi tortillalapok, 
saláta, házi májkrém, brokkolikrém, nyers csokikrém.

JÚNIUS 5-én 14.00: elkészítendő menü: zab-
pelyhes vagdalt sütőben sütve, zelleres és brokkolis 
burgonyapüré, francia répasaláta, házi joghurtos 
gyümölcsfagylalt.

A részvétel ingyenes, az elkészített menüt a részt-
vevők elfogyaszthatják, konyhai eszközt, felszerelést nem 
kell vinni.  Jelentkezni lehet a nemeth.agnes@masodikkerulet.hu e-mail-címen, 
vagy a (06 30) 398-9560-as telefonszámon.

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja
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A háromemeletes bérházat még a Magyar Építő-
művészet című folyóirat is érdemesnek tartot-
ta bemutatni. A dúsan, de arányosan díszített, 
„hullámos” homlokzat 27 utcai szobát rejtett 
két loggiával, az oldalszárnyakat, illetve a hátsó 
traktust további 46 udvari szoba, 13 cselédszoba, 
19 fürdőszoba, 22 konyha, 25 éléskamra, 4 mű-
hely, 22 árnyékszék és egyéb kiszolgálóhelyisé-
gek foglalták el. Mivel Bíró Gyula Pesten lakott, 
ingatlanát csupán befektetésnek szánta, be sem 
költözött, mielőtt eladta.

A „Tündérpalotát” Sztehlo Kornél (1847–
1940) jogtudós, ügyvéd, a polgári házasság ha-
zai bevezetésének kezdeményezője és felesége 
Meskó Bertha vásárolta meg. Harmadik emeleti, 
ötszobás háziúri lakásukban nőtt fel négy fiuk és 
Margit lányuk, ő a szintén a házban lakó Drexler 
Béla miniszteri tanácsossal kötött házasságot.

Sztehlo Kornél unokái is a Török utcai családi 
otthonban nevelkedtek, köztük egy ideig a ma-
gyarosított nevű fia, (Szenczy) Aladár és Haggen-
macher Márta frigyéből született Sztehlo Gábor 
(1909–1974) evangélikus lelkész, az első magyar 
önigazgatású gyermekváros, a Gaudiopolis lét-
rehozója, a II. világháború idején számos árva és 
üldözött gyermek megmentője is.

Az évek során folyton cserélődő bérlők népes 
táborát színesítette dr. Csorna Kálmán, a Vaj- és 
Sajttermelő Rt. igazgatósági tagja, dr. Egyed Fe-
renc miniszteri tanácsos, Egyed Ferencné Sarbó 
Magda, dr. Belyus Mihály ügyvéd, Meller Gyula, 
a Magyar Építő részvénytársulat cégvezetője, Vá-
sárhelyi Géza földbirtokos, Grossmann Károly, 
az Egyesült Tégla- és Cementipari Rt. igazgató-
ja, Gajzágó Miklós I-III. kerületi járásbírósági 
elnök, Bene Ferenc székesfővárosi pénztáros, 
Kauders Lipótné Kann Emilia magánzó, Rieger 
Gyula gyáros, Rieger Tibor mérnök és zeneszer-

ző, dr. Galovits Zoltán ügyvéd megözvegyült neje, 
Vásárhelyi Aranka, Renner Ernő, a Kaufmann 
Antal cég társtagja, cukor- és gyarmatáru-ügy-
nök, dr. Preszly Lóránd, az Omke Lapkiadó Rt. 
igazgatósági tagja, nyugalmazott csendőr ezre-
des, Zajácz János cipészsegéd, Pálinkás Józsefné 
Scherhoffer Anna varrónő, dr. Szenner József, 
a Belvárosi Kereskedelmi Rt. igazgatósági tagja, 
nyugalmazott főispán.

Ugyancsak ebben a házban lakott Schwertasek 
Miksa gépgyári mérnök és felesége, Schmiedler 
Ida, valamint három gyermekük, Fedor, Frigyes 
és Dóra. Schwertasek a horvátországi Neu-
schlosz-féle Našici Tanningyár Gőzfűrész Rt. 
Sušine-Gyurgyenováci telepét igazgatta. Tiszt-
viselőként a parkettagyárban dolgozott Déry Ti-
bor öccse, Déry György (1904–1944) is, ugyanis 
a vállalat nagybátyjuk érdekeltségébe tartozott, 
aki kereskedőt akart faragni a „léha” fiatalem-
berből, kevés sikerrel…

Déry Tibor írta édesanyjuknak 1928 júliusá-
ban: „Georgival gyakran voltunk együtt, kirándul-
tunk is a Dunára […] A maradék idejét a sport és 
Schwertasekék között osztotta meg, akik időközben 
visszajöttek a Balatonról. Ma este utazik haza, azt 
hiszem, jól érezte magát itt, a rendkívül egyhan-
gú diéta ellenére, jól is néz ki. Télen viszont néhány 
hónapra feltétlenül Budapestre kell jönnie, hogy itt 
kikúrálja magát, mert Sušinében mégsem fogja tud-
ni betartani a diétát.” 

A „Liebe Mamuska” 1932. március 26-i le-
veléből azonban kiderül, hogy György nemigen 
hallgatott családjára: „Abszolút nem szeretném, ha 
fizikailag tönkremenne, de meg kell tanulnia nélkü-
lözni. Teát nem iszik, a kakaót főzze meg magának 
önállóan. Amúgy is, ha takarékoskodni akartok, 
az a legjobb, ha magatok főztök teát, kakaót, tojást 
vagy tejbegrízt. […] Megint valami meggondolatlan 
butaságot csinált, ami újabb bizonyítéka annak, 
hogy abszolút nincs benne felelősségérzet. Eljegyezte 
magát a kis Schwertasek lánnyal. Az szegény, mint 
a templom egere, az apja az nem keres, és ott van a 
beteg anyja. Hogy lehet ennyire könnyelmű egy 25 
éves felnőtt ember, akinek nincs állása, a legcseké-
lyebb kilátása sem arra, hogy legyen, és ráadásul 
még valami nagy szenvedélyről sincs szó. Még egy 
pár héttel ezelőtt eszébe sem jutott, holott már évek 
óta ismeri a kislányt.”

Schwertasek Dóra azonban hamarosan az üz-
letember Lukács Andorhoz ment férjhez, Déry 
György pedig (bátyjával ellentétben) nem bujkált 
az országot megszálló németek elől. Auschwitz-
ban halt meg.

Hosszú udvarlásának helyszíne, a Török utca 
8. számú „Tündérpalota” ma alig hasonlít önma-
gára. A háború utáni első tatarozáskor minden 
megmaradt díszítőelemét leverték, az utca felől 
a szecessziós oromfalak, tornyok helyett pedig 
lapos tetőt „kapott”…

VERRaSZtó GáboR

Mágnások palotája
Kőrössy Albert Kálmán műépítész, mint 
Lechner Ödön tanítványa, kezdeti neoba-
rokk stílusát elhagyva a magyaros szecesz-
szió egyik jeles képviselőjévé vált. A Török 
utca 8. szám alatti bérházat Bíró Gyula 
építőmesternek tervezte, aki fivérével több 
épületét is kivitelezte. Az 1907-ben átadott, 
a Magyar Királyi Állami Főgimnáziumhoz 
hasonló, lekicsinyített „Tündérpalota” lakói 
pedig az elkövetkező négy évtized alatt az 
ország XX. század eleji társadalmának extra-
vagáns keresztmetszetét adták.
 

Déry György, „Liebe Mamuska” és Déry Tibor
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Pesthidegkút, ahogy nevéből is 
sejteni lehet, sosem szűkölködött 
vízben. Mivel a települést már a 
középkorban is lakták, joggal fel-
tételezhetjük, hogy már akkor is 
építettek hidakat a településen át-
folyó patak fölé. Ezeket azonban 
elsodorták a történelem viharai 
– ha máskor nem, a település tö-
rökkori elnéptelenedésekor való-
színűleg a hidak is elpusztultak.

A faluba az 1700-as évek elején 
érkeztek az első német telepesek, 
akik bizonyára hamarosan híd-
építésbe is fogtak, hisz az akkori 
Hideg-Kuth főutcája tulajdon-
képpen a Paprikás-patakot kí-
sérte. Az  első, 1763-as katonai 
felméréskor készült térképen már 
három masszív kőhidat láthatunk 
a faluban, és ezek Budapesten 
egyedülálló értéket képviselnek, 
hisz tulajdonképpen átépítve, de 
változatlan helyen ma is állnak. 

A mai Ófalu városrész Gazda 
utcája és a forgalmas Hidegkúti 
út között mondhatni mindig is 
volt híd: ez a legrégebbi a ma is 
meglévők közül. Aki nap mint 
nap áthalad itt, talán nem is ve-
szi észre, hogy a modern betonút 

alatt gondosan faragott kövekből 
épített szerkezet áll. Valószínűleg 
azért nem a háromszáz éves épít-
ményt látjuk, hanem „csak” egy 
XIX. századit. A  hidat az utóbbi 
évtizedekben kiszélesítették, és 
a régi kőpillérek mellé betonpil-
lérek kerültek. Így a régi hídnak 
csak egyik kőkorlátját találjuk, a 
másikat a burkolatban lehet sej-
teni, felette fémkorlát húzódik.

A Gazda utcán feljebb is volt 
egy régi híd, amely az Óbuda felé 
vezető kereskedelmi út fontos 
átkelőhelye volt. (És ahol az egy-
kori vámház még ma is áll, a Nóra 
és a Rákos utca által közrefogott 
telken, kertjében az ebben az idő-
szakban virágzó több évszázados 
hársfával.) Ma ebből a régi hídból 
már kevés látható a későbbi útszé-
lesítések miatt, de ha figyelmesen 
körülnézünk a Paprikás köznél, 
akkor megpillanthatjuk a patak 
keskeny kis medrét. 

Két további régi kőhídon kelhe-
tünk még át a településen. A Hi-
degkúti úton Solymár felé haladva 
először a Klebelsberg Kultúrkúri-
ánál, néhány tíz méterrel feljebb 
a kulturális intézményhez vezető 

modern gyalogos hidat is láthat-
juk, illetve azt is, hogy a patak 
mellett futó utat az alámosástól 
magas terméskő fal védi. A  régi 
híd a Templom utca vonalában 
áll: valamikor, legalább vasárna-
ponként, minden Fő utcai (azaz 
a mai Hidegkúti úti) lakos átme-
hetett rajta. A hídon lévő kis tábla 
felirata szerint 1885-ben emelték, 
vagy inkább ekkor javítgathatták 
ki a régi hidat. Ma az útpálya már 
szélesebb, mint az eredeti volt, 
csak oldalról tűnik fel, milyen szép 
építmény van a vízfolyás felett. 

A patak mentén továbbhalad-
va végül a Temető utcai kőhídhoz 
érünk, mely a régi hidak közül a 
leginkább őrzi eredeti formáját 
és szépségét. Ezen is van egy na-
gyon megkopott tábla. Vízy Lász-

ló 2004-es adatai szerint felirata 
„KRÖNNINGER P /HIDEGKÚT/ 
1883.”, tehát nagyjából a másik 
híddal egy időben készülhetett 
vagy újult meg. 

A Budapest Kővár városrészé-
nél eredő Paprikás-patak, amely a 
Hármashatár-hegy délnyugati és a 
Vihar-hegy déli lejtőin lefolyó vi-
zekből táplálkozik, ezután már a 
házak között halad, majd elhagyva 
a kerület és egyúttal a főváros ha-
tárát, solymári területre érkezik. 
Ezen a solymári részen már egy 
jól kiépített erdei sétaút kíséri, és 
a Rózsika-forrás közelében még 
egy nagyjából öt méter magas víz-
esése is látható: e tekintetben is 
egyedülálló ez a kis patakunk a 
Budai-hegységben.

ViCZián ZSóFia

Értékek nyomában: Pesthidegkút régi kőhídjai
Nemrég olvashattak a Budai Polgárban az Ördög-árok régi 
(és újabb) hídjairól. Illő, hogy most a kerület másik vízfolyásáról, 
a Paprikás-patakról és a felette átívelő hidakról is megemlékez-
zünk, hisz ezek kivételes értékei a fővárosnak is.
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Kőhíd a Gazda utcánál az 1890-es években

Pesthidegkúti kőhíd a múlt század 
fordulóján

Régi híd a Temető utcánál

HÍDFELúJÍTÁS. A fővárosi hídfelújítási program keretében a tervek szerint MÁJUS 23-tól AUGUSZTUS 31-ig tartanak a Battai lépcső Ördög-árok feletti 
hídjának felújítási munkálatai. A jelzett időszakban a hidat teljesen lezárják, a gyalogos- és gépkocsiforgalom a Pasaréti úton, illetve a Napraforgó utcában 

zajlik, a Napraforgó utca–Pasaréti út kereszteződésétől a Napraforgó utcában kétirányú forgalmat biztosítanak. A kivitelező kéri, hogy figyeljék a kihelyezett 
tájékoztató és forgalmi jelzőtáblákat, valamint előre is köszönik a lakók és a közlekedők szíves megértését és türelmét.
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Nyílt verseny lévén még a párosvilágbajnok 
Nathan Walsh is eljött, egyenesen a sportág 
őshazájából, Kanadából. A  közel 150 éves, 
kanadai eredetű pöckölős ügyességi sport-
játék néhány éve vált ismertté Magyaror-
szágon, és lett egyre népszerűbb gyerekek 
és felnőttek körében egyaránt. A  curling 
asztali változataként is emlegetett látvá-
nyos játékban kis gyakorlás után szinte 
azonos eséllyel lehet sikert elérni kortól 
és nemtől függetlenül. A  crokinole egyik 
fővárosi bázisa a II. kerületi Budenz isko-
lában található, ahonnan pedagógusok, 
diákok és szülők is egyre többen vesznek 
részt klubedzések után a versenyeken is, 
legtöbbször kiváló eredménnyel. 

Most sem volt ez másképp, a női kategó-
riában Salamon Dóra tanítónő lett Európa 
legjobbja, a nyílt versenyben a klubvezető 
tanár, Létay Dániel 4. lett, de Létay Gás-
pár még rajta is túltett, fantasztikus Eb 2. 
helyezést ért el, a belgák bajnokát is meg-
előzve. A juniorok első három helyét is bu-
denzesek nyerték: Kollár Domonkos, Herczeg 
József és Szeszler Móric sorrendben, utóbbi 
11 éves fiatalember a nemzeti válogatott 
felnőtt csapat tagjaként még egy ezüstérmet 
is nyert a spanyolok mögött. Ám nemcsak 
a verseny helyszíne és legjobb verseny-
zői kötődnek kerületünkhöz, a bajnokság 
fővédnöke Láng Zsolt polgármester volt, a 
II.  Kerületi Önkormányzat tulajdonában 
álló II. Kerületi Sport- és Szabadidősport 
Nonprofit Kft. pedig a verseny díjazását 

Kerületi sikerek a crokinole 
Európa-bajnokságon

Sporttörténelmi nemzetközi eseménynek lehettek tanúi és részesei, akik ellátogattak 
az 1. Európai Open Crokinole Bajnokságra a Tárogató Office Centerbe április végén. 
Ehhez hasonló verseny nem volt még Európában, most azonban a Magyar Crokinole 
Szövetség elszánt szervezőmunkájának köszönhetően kilenc országból közel nyolcva-
nan ültek a hazai gyártású versenytáblákhoz, hogy két napon át versengjenek a hat 
különböző kategória kontinensbajnoki címeiért.
 

biztosította, így nekik köszönhetően a ha-
zai és a külföldi játékosok egyaránt elége-
detten és a folytatás reményével térhettek 
haza a kiválóan sikerült esemény után.

Újra rajthoz állt a tókerülő versenyen a 
Kapás Team, a II. Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálata és a II. Kerületi 
Önkormányzat munkatársait tömörítő 
futócsapat. 

A március 22–25. között megrendezett 
SzuperBalaton futóversenyen azonban 
most csak három csapattag húzott sport-
cipőt. A majdnem 200 kilométeres távot 
négy nap alatt, összesen 18 óra 32 perc fu-
tással teljesítette az egymást váltó Bajomi 
Gergő, Gonda Zsolt és Tóth Attila, amivel 
a 74 csapat közül a 33. helyen végeztek. 
A tavaly indult csapatból Bajominé Ju-
hász Ágnes sérülés miatt nem tudott részt 
venni a megmérettetésen, a szintén régi 
tag Varga Edinának pedig május közepén 
ikerfiai születtek, Kolos és Kornél. A Kapás 
Teamet idén is támogatta a Rét utcai patika 
és a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport 
Nonprofit Kft.

Négy nap futás
a Balaton körül

Az egyéni kategória dobogósai: Létay Gáspár, 
Berzlánovich Attila és  Bert Costermans (Belgium)

Budenzes fiúk nyertek a junor kategóriában: 
Szeszler Móric, Kollár Domonkos és Herczeg József

Egészséges szórakozás
A Klebelsberg Kultúrkúria adott otthont idén 
tavasszal egy nagyon szórakoztató, egyben 
egészségmegőrző programnak, az örömtánc-
nak, mely az idősebb korosztálynak szól. Sokféle 
felmérés igazolja, hogy az időskori egészség-
ügyi problémák jó része megelőzhető mozgás-
sal és a szociális kapcsolatok életben tartásával. 
E kettőnek nagyon is megfelel a tánc. Közös-
séget épít, jó hangulatban, zenére végzett 
mozgással társítva. Az életkornak megfelelő 
koreográfia javítja a koncentrálóképességet, 
az egyensúlyérzéket, s a táncot „betanítók” 
dicsérő szavai megadják az örömöt, elismerést 
a társaság tagjainak. 

Köszönjük Edinának, Anikónak és a Kultúr-
kúria vezetőinek, hogy a hidegkútiak is élvez-
hetik a tánc örömeit!

Ács Katalin

POSTALÁDÁnKBÓL

Létay Dániel és Salamon Dóra mérkőzése a nyílt versenyen
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Bajnoki bronzot hoztak a hidegkúti futsalosok
Három éve döntöttek úgy a Hidegkúti Sport 
Clubnál (HSC), hogy felnőtt kispályás foci-
csapatot is indítanak. Az együttes folyama-
tosan fejlődött. A Pest megyei bajnokság-
ban kétszer is a második helyen végeztek, 
idén pedig megszerezték a klub történe-
tének első országos bajnoki bronzérmét 
az NB III-ban. Az  eredmények a bajnok-
ság alatt is szépen érkeztek: a lejátszott 29 
mérkőzésből rendes játékidőben csak öt 
zárult vereséggel, és a négy döntetlen mel-
lett húsz győzelem született úgy, hogy náluk 
csak a bajnok kapott kevesebb gólt, a Pest 
megyei kupában pedig megszerezték a má-
sodik helyet.

A klubnál azonban ígérik, hogy nem fog-
nak a babérjaikon ülni sem az edzők, sem 
pedig a játékosok: jövőre szeretnének még 
előkelőbb helyen végezni, tehát cél a baj-
noki ezüst, vagy arany, és ha elég kitartóak, 
akkor a kupagyőzelem is meglehet.

A bronzérmes csapatban a bajnokság során 19 játékos 
lépett pályára: Fehér György, Kövesi Máté, Braun Dániel, 
Herendi Dániel, Soós András, Katona Zsolt, Katona 
Mátyás, Kovács Bence, Kovács Gergő, Németh 
László, Novák Krisztián, Zsoldos Áron, Nagy Ta-
más, Rósa Soma, Apjok Gergely, Juhász Csongor, 
Hegedűs Dániel, Csóka Gábor, Kosik Gergely

Idén hosszabb idő áll a II. Kerületi Önkor-
mányzat kezdeményezéséhez csatlakozók 
rendelkezésére a jelentkezéshez, így segít-
ve azokat, akik növények ültetésével való-
sítanák meg egy-egy közterület szépítését.

A támogatás a II. kerülethez tartozó 
közterület rendbetételére és kialakítá-
sára, valamint a helyreállított terület 
folyamatos gondozására használható 
fel. A munkálatok zökkenőmentes le-
bonyolításának biztosítása érdekében 
a pályázatokat folyamatosan, beérke-
zési sorrendben bírálják el. A pályázat 
beérkezésének végső határideje: 2018. 
augusztus 31., péntek.

A pályázaton rendelkezésre álló keret-
összeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mér-
tékének felső határa bruttó 400 ezer forint, 
a pályázati támogatás maximuma pedig 
a teljes költségvetés 70 százaléka lehet. 

A pályázati kiírás (pályázati felhívás és 
adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkor-
mányzat honlapjáról (www.masodikke-
rulet.hu), illetve kérésre elektronikusan 
is megküldik az érdeklődőknek. A pályá-
zattal kapcsolatban további felvilágosítást 
Fábián Tamara polgármesteri referens 

ad a (06 1) 346-5545-ös telefonszámon, 
vagy a fabian.tamara@masodikkerulet.
hu e-mail-címen.

A II. Kerületi Önkormányzat örömére 
szolgál, hogy évről évre mind többen 
jelentkeznek a pályázatra, így járulva 
hozzá városrészünk tisztán és rendezet-
ten tartásához. 

Fogadj örökbe egy közterületet!
AUgUSZTUS 31-ig lehet jelentkezni Egy kattintással megtudhatjuk, hova mehe-

tünk ingyen sportolni, kikapcsolódni akár 
hétvégén, akár egy fárasztó munkanap után. 
A térkép az egyre bővülő és fejlődő közösségi 
terekhez szeretne útmutatást adni és irányt 
mutatni mindazoknak, akik a szabadban való 
sportolással is szeretnének tenni az egészsé-
gükért, illetve akik aktívan szeretnék tölteni 
a szabadidejüket. Jelenleg több mint 19 féle 
sport több mint 800 helyszíne szerepel raj-
ta. A teendő csak annyi, hogy be kell ütni a 
FreeSportParks hívó-
szót, amely a You-
Toube-on, az 
Instagramon, 
a Faceboo-
kon, a Twit-
teren és a 
Google+-on 
is kiadja a 
folyamatosan 
bővülő térké-
pet. Az első ilyen, 
a maga nemében 
egyedülálló, ingyenes térkép tematizáltan 
teszi könnyen megtalálhatóvá mind a II. ke-
rületben, mind Budapesten, mind országo-
san a mindenki számára ingyenes szabadtéri 
sporthelyszíneket – fitneszparkokat, kosár-
labda-pályákat – számos funkció segítségével.

Térkép készült a szabadtéri 
sporthelyszínekről
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PASARéTI PÁDUAI SZEnT AnTAL-TEMPLOM: MÁJUS 
31-én 19.30-kor a Szűzanya-hónap ünnepélyes lezárása, a 
gyermekek és az ifjúság felajánlása a Szent Szűznek a kör-
forgalomban lévő Mária-szobornál, családok megáldása. 
JÚNIUS 2-án 18 órakor Schnell György esztergom-budapesti 
segédpüspök kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. JÚNIUS 
3.: Úrnapja, 10 órakor ünnepi szentmise, úrnapi körmenet, 
a következő szentmise 12 órakor (!) kezdődik, a 18 órai 
szentmisén az Istvánffy kamarakórus előadásában elhangzik 
Josquen: Missa Pange lingua. JÚNIUS 4-én 17.40-kor Jézus 
Szíve-litánia (1026 Pasaréti út 137.).
ORSZÁgúTI FEREncES TEMPLOM: MÁJUS 27-én a 
11.15 órai szentmise keretében Papp Tihamér OFM arany-
miséje. JÚNIUS 2-án, 17 órától Úrnapja előestéjén a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként 
szentségimádás. JÚNIUS 3-án, vasárnap 16.30-kor Bódiss 
Tamás, a Kálvin téri református templom orgonistája, a Zene-
akadémia egyházzene tanszékének tanára ad hangversenyt. 
JÚNIUS 4-től a nyári miserend szerint az esti szentmisék 
19.00 órakor kezdődnek, vasárnapokon a 12.30-as szentmise 
elmarad. Hétköznapokon a szentmise után 20 óráig csendes 
szentségimádás. Minden csütörtökön VeddEgyütt! termelői 
vásár, online megrendeléssel jó minőségű, hazai termékek: 
veddegyutt.hu; átvételi pont a Tamás Alajos Ház parkolója 
(Rómer Flóris u. 4.). A forgalom 5%-át a kárpátaljai rászorulók 
étkeztetésére továbbítják (1024 Margit körút 23.).
PASARéTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet 
minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. 
Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor. A biblia-
órák kedden 18 órakor kezdődnek, ifjúsági körök vasárnap 
17 órakor. Jegyesek és házasok bibliaórái szerdánként 18 

órakor, valamint szombatonként 17 órakor. JÚNIUS 3-án 
a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében a pedagógu-
sok köszöntése, www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 
Torockó tér 1.).
cIMBALOM UTcAI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁJUS 
31-én 18 órakor Reformációs örökségünk – Megmaradás-est. 
A németországi Ebermannstadt katolikus kórusának a Meg-
maradás Kórussal közös hangversenye. JÚNIUS 3., 10.00: 
istentisztelet a trianoni békediktátum gyászos évfordulójára 
emlékezve és Tomcsányiné Szemere Sarolta aranykoszorús 
kézműves mester: Mondától mondáig című falikárpit-kiál-
lításának megnyitása. Látogatható SZEPTEMBER 16-ig. 
A kiállítást bemutatja a művész. Istentisztelet vasárnaponként 
10 órakor, bibliaóra: szerdánként 18 órakor. Elérhetőségek: 
dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-
9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 
Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEgKúTI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁJUS 
26-án 10–12 óra között Szeretethíd – hittanos játszóház. 
JÚNIUS 3-án 18 órakor gitáros istentisztelet. További in-
formáció: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, 
(06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
gERcSEI TEMPLOM: MÁJUS 24-én 18 órakor ökume-
nikus imaest. Minden vasárnap 17 órakor szentmise.
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: MÁJUS 27.: Szentháromság 
ünnepe, a székesfehérvári egyházmegye búcsúja, 10.30-kor 
szentmisét mond a szabadtéri oltárnál Spányi Antal székes-
fehérvári megyéspüspök. JÚNIUS 1-jén, elsőpénteken 
a 10.30 órai szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 20.30-
kor rózsafüzérima a szabadtéri oltárnál. JÚNIUS 2-án, 

elsőszombaton 10 órakor rózsafüzérima, utána 10.30-kor 
szentmise, 17 órától szentségimádás. Az elsővasárnapi 
szentségimádás elmarad! JÚNIUS 3.: Úrnapja, a hagyo-
mányos virágszőnyeges körmenet a 10.30 órai szentmise 
végén lesz (1029 Templomkert u. 1.).
SARLÓS BOLDOgASSZOny-TEMPLOM: JÚNIUS 
18–29. között minden hétköznap nyári gyermektárbor 
Újlakon, 4 éves kortól játék, ének, kézműves foglalkozások 
a plébánián (Felhévízi utca 2., a Bécsi és a Szépvölgyi út 
sarkán). Jelentkezés a (06 20) 417-4086-os vagy a (06 70) 
673-3581-es telefonszámon. 
BUDAI göRögKATOLIKUS TEMPLOM: vasárnaponként 
9, 11 és 17.30 órakor, hétköznapokon 17.30-kor végeznek 
Szent Liturgiát. MÁJUS 26-án szombaton Keresztény Szi-
get rendezvény a Margit-szigeten, ott lesz a görögkatolikus 
egyházközség is. A rendezvény kellemes szabadtéri családi-kö-
zösségi együttlét komoly, gondolatébresztő beszélgetésekkel. 
Fő téma az oktatás és a nevelés perspektívái, az ismeretszerzés 
jövője és kihívásai az internet világában, a generációk közötti 
kapcsolatok. Információk: www.keresztenysziget.hu. Irodai 
fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30-ig. Honlap: www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.). göRög göDöR: 
keddenként délelőtt baba-mama klub, 19 órakor az egye-
temistáknak, péntekenként 15.30-kor a középiskolásoknak 
hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).
BUDAvÁRI EvAngéLIKUS TEMPLOM: MÁJUS 27-én 
a 11 órai istentiszteleten finn lelkész, Keijo Gärdström hirdet 
igét, 18 órakor orgonaest, a III. Dunántúli Orgonaverseny 
díjazottjai orgonálnak. JÚNIUS 3-án 11 órakor tanévzáró 
istentisztelet, utána fesztivál 19 óráig, 19 órakor orgonazenés 
áhítat, Szotyori Nagy Gábor orgonál (1014 Táncsics M. u. 28.).
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Események kerületünk templomaiban

Tiszta szívvel – a máriaremetei bazilikáért

A Bődey Sándor-emlékfa előtt öz-
vegye, Bődey Katalin, az estek házi-
asszonya, Schmittné Makray Katalin, 
a rendezvény fővédnöke, kerületünk 
polgármestere, Láng Zsolt, valamint 
Varga Mihály miniszter, országgyű-
lési képviselő és Schmitt Pál volt 
köztársasági elnök hajtott fejet.

Az időjárás miatt a templomban 
összegyűlt közönséget Láng Zsolt 
köszöntötte. Felidézte, hogy az el-
múlt tizenkét év alatt harmincezer 
látogató összesen hatvan előadást 
hallgathatott végig. A nyári estéken 
eddig több mint négyszáz művész 
lépett fel, hogy segítse a máriare-
metei bazilika megújulását, és hogy 
művészetével hozzájáruljon az ez 
idő alatt összegyűlt mintegy nyolc-
millió forintos adományhoz. Az idei 
bevételt a kerti padok felújítására 
kívánják fordítani, tudtuk meg a 
polgármestertől, aki érdekesség-
ként említette azt is, hogy 2006-ban 

a Kormorán együttes fellépésével 
indult a sorozat, az idei évadot pe-
dig a Kormorán énekese, Vadkerti 
Imre – most mint a trió egyik tagja 
– szereplése nyitja meg. 

Láng Zsolt beszámolt arról is, hogy 
sajnos, időről időre megrongálják 
a máriaremetei templomkertet. 
Az önkormányzat igyekszik meg-
óvni, de „mégis az a legfontosabb, 
hogy minél többször hallunk rongá-
lásról, annál többször cselekedjünk 
jót – szervezzünk jótékonysági estet, 
közösségi programot” – hangsúlyoz-
ta Láng Zsolt.

A májusi koncertet követően jú-
niusban a II. kerület díszpolgára, 
Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szak-
pszichológus, júliusban a Kossuth- 
és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, 
Rost Andrea, augusztusban pedig a 
szintén Liszt Ferenc-díjas Pál István 
Szalonna és bandája lesz a Temp-
lomkerti esték vendége. PZS

Nagy érdeklődés mellett, a Vadkerti–Zsapka–Sipos akusztikus trió Tisz-
ta szívvel című műsorával indult el május 12-én a Templomkerti esték 
jótékonysági rendezvénysorozat 13. évada. A koncertet megelőzően 
gyertyagyújtással és egy-egy szál virággal emlékeztek Bődey Sándor-
ra, a Templomkerti esték öt évvel ezelőtt elhunyt ötletgazdájára.
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ZSIDÓ MŰvéSZETI nAPOK
Május 28. és június 10. között rendezik meg a Zsidó Művészeti Napokat. A ren-
dezvény egyik helyszíne a II. kerületi Frankel zsinagóga (1023 Frankel Leó út 
49.), ahonnan két koncertet ajánlunk olvasóink figyelmébe.

JÚNIUS 4., 19.00: Találkozások: zenék, stílusok, kultúrák. Ismerős is-
meretlen dallamok – Kádár István és fesztiválzenekaros művésztársai. Az est 
különlegessége, hogy Fischer Iván Táncszvit című játékos művét is hallhatja a 
közönség. Az est házigazdája: Nógrádi Gergely főkántor. Jegyár: 2500 Ft.

JÚNIUS 10., 19.00: A belcanto Mester és tanítványai – Berle Sanford 
Rosenberg életműkoncertje. Az est házigazdája és rendezője Hábetler András. A 
koncerten fellép: Molnár Levente, Mester Viktória, László Boldizsár, Nánási Helga, 
Eva Helde (Svédország), Hábetler András, Sövegjártó Áron, Boris Martinovich 
(Horvátország), Gulyásik Attila, Demi Laslo Demeter. Zongorán közreműködik 
Szennai Kálmán, a Magyar Állami Operaház karmestere. Jegyár: 3200 Ft.
Amennyiben az érdeklődők a Budai Polgárra hivatkozva kívánnak jegyet venni 
a két koncertre, 20%-os kedvezményben  részesülnek. A kedvezményt a Zsi-
Mü jegyirodájában érvényesíthetik (1072 Budapest, Akácfa u. 47.) hétfőtől 
csütörtökig 10-17 óra és pénteken 10 és 15 óra között.

Mohácsi Henriett a meglepetések embere. Kislányként szí-
nésznőnek készült, még a tihanyi színházban is játszott, mégis 
rendőrtiszt lett belőle. A számok és dátumok kitörölhetetlenül 
megmaradnak a fejében, szorgalma, kitartása, céltudatossága 
és nyelvérzéke szinte páratlan. A kedves, bájos és vidám fiatal 
lány ugyanúgy szeret eljárni szórakozni és keresi a párját, mint 
kortársai, ugyanakkor a rendőri munkához szükséges rend és 
fegyelem számára természetes, sőt egyenesen kívánatos.

– Nevelőapám nyomozó, édes-
anyám közalkalmazott a rendőr-
ségnél, így tizennyolc évesen nyári 
munkaként a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányságon dolgoztam tol-
mácsként. Addigra annyira meg-
tetszett a rendőrségi munka, hogy 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
re jelentkeztem. Elvégzése után, 
tavaly júliusban kerültem a II. ke-
rületi Rendőrkapitányságra, ahol 
a Körzeti Megbízotti Alosztályon 
dolgozom. Nagyon szeretem a 
munkámat, ami igen sokrétű. 
Foglalkozom közérdekű bejelen-
tésekkel, közigazgatási bírságok-
kal, dolgozom az iskolarendőr- 
és az ovizsaruprogramban, részt 
veszek a csapaterős tevékenysé-
gekben és bűnügyi akciókban is. 
Nincs két egyforma nap.

A meglévő feladataim mellett 
örülnék, ha a nyelvtudásomat 
többet kamatoztathatnám. Ango-
lul, németül és kínaiul beszélek. 
A német szinte a második anya-
nyelvem, amit édesanyámnak 
köszönhetek. Már első osztály-
ban beíratott külön németórára, 
a középiskolát pedig Siófokon, 
egy német–magyar két tannyelvű 
gimnáziumban végeztem, és leg-
alább hat-hét csereprogramban 
is részt vettem. Kínait az egye-
temen tanultam. Akkor indult a 
Rendészettudományi karon a kí-
nai nyelv oktatása, és akinek már 
volt nyelvvizsgája – ahogy nekem 
is – betették a kínai csoportba. 
Eleinte nagyon nem örültem en-
nek, de ahogy elkezdtem foglal-
kozni vele, egyre jobban érdekelt, 
és egyre jobban ment. Fél év után 
szólt a tanárom, hogy lehetőség 
van megpályázni egy egyéves ösz-
töndíjat Kínába. Megpályáztam, 
és amikor megkaptam, azt sem 
tudtam, hogy sírjak-e vagy ne-
vessek. Végül tíz rendkívül izgal-
mas hónapot tölthettem Kínában, 
ahol nagy lendülettel vetettem 
bele magam a tanulásba. Sikerült 
egész jól elsajátítanom a nyelvet, 
osztályelső lettem, a tanév végén 
én mondhattam a diákok búcsú-
beszédét, és amikor hazautaztam, 
egy egész kis bőrönd volt tele piros 
borítós oklevelekkel és emlékla-

pokkal. Nagyon megszerettem a 
kínai kultúrát, az embereket, az 
élethez és a munkához való po-
zitív hozzáállásukat; nagyon nagy 
náluk a verseny: rengeteget kell 
dolgozni azért, hogy sikerüljön 
kitűnni a tömegből. Fantasztikus 
élmény volt megismerni az igazi 
kínai konyhát is, azok az ízek a mai 
napig hiányoznak. 

Tavaly márciusban, amikor 
kéthetes szakmai gyakorlatomat 
töltöttem a II. kerületi Rendőr-
kapitányságon, az első munkanap 
után este hívtak telefonon, hogy 
máris küldenek értem egy járőrt, 
mert szükség lenne a kínai nyelv-
tudásomra. Először azt hittem, 
ugratnak, és egyfajta beavatásnak 
nézek elébe, de végül kiderült, 
hogy valóban tolmácsolnom kel-
lett. Azóta is gyakran használom 
munkám során a kínait, amitől 
maguk a kínaiak is először meg-
döbbennek, de azután nagyon 
örülnek, és rögtön nagyobb biza-
lommal fordulnak felém. 

A II. kerületet nagyon szeretem, 
szép, nyugalmas és biztonságos, 
több barátom, ismerősöm lakik 
itt. Egyértelmű volt számomra, 
hogy itt szeretnék dolgozni, és 
nagyon örültem, hogy volt sza-
bad hely. Igyekszem megismerni 
minden szegletét, és ha lesz lehe-
tőségem, szeretnék nemcsak itt 
dolgozni, hanem itt is élni. 

Budai polgárok a kerületből…
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Mohácsi Henriett
rendőr hadnagy
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Tízpróba a Rózsadombon 
Családi napot tartottak a rendőrkapitányságon

Rózsadombi tízpróba néven első alkalommal várta a ke-
rületi családokat a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság, 
valamint a BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi 
Osztálya május 13-án a kapitányság épületében. A prog-
ram szervezői a biztonság és az egészséges életmód 
jegyében játékos családi vetélkedőkkel, kerékpáros 
közlekedési pályával és különböző tudáspróbákkal készül-
tek. A látogatók kipróbálhattak rendőrségi járműveket, 
megnézhették a tűzoltókocsit, valamint ismereteket 
szerezhettek a szelektív hulladékgyűjtésről, a helyes 
kézmosási gyakorlatról és az egészséges táplálkozás-
ról. A rendezvényen mintegy kétszáz vendég vett részt, 
közülük sokan az összetett pontverseny értékelését 
követően értékes ajándékokat vehettek át. A nagy si-
kerre való tekintettel a szervezők tervezik a program 
évenkénti megrendezését.

A biztonság jegyében rendezett eseményen a 
Budavár–Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesüle-
tek is részt vett

A rendőrség felszereléseit is szívesen 
felpróbálták a gyerekek

Egy kis időre bárki a BRFK moto-
ros rendőrei helyébe képzelhette 
magát

A papkerti parkoló adott helyet az elmaradhatatlan kerékpáros ügyességi pályának

A vendégek összetett 
pontversenyre is nevez-
hettek, és a szervezők 
jóvoltából értékes aján-
dékokkal térhettek haza
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Köszönet a fiatal segítőknek
Április utolsó napja új hetet nyitott. Úgy dél körül, ragyogó tavaszi 
napfényben a Fény utcai piacról a Pengő közön át egy nyugdíjas 
asszony haladt otthona felé. Váratlanul egy férfi lépett hozzá, va-
lamit suttogott is neki, az asszony erre megszaporázta lépteit, mely 
ütemét a férfi átvette. Váratlanul az ijedt asszony felé nyúlt, aki 
kiáltva szólt: ne bántson, beteg vagyok!

A férfit ez aligha érdekelte, lehet, még inkább tettre sarkallta. Egy 
mozdulat, és az asszony arany nyaklánca és medáljai máris a férfi 
kezébe kerültek, aki egyszerűen elsétált. Az asszony halálfélelmében 
csak hallgatott.

A sors a meglopott, a megszégyenített asszony mellé állt, a szem-
ben lévő házból mindezt látta egy fiatalember, és egy távolabbi 
épületben éppen akkor nyitotta a kaput egy fiatal nő. Felmérve a 
helyzetet, mindketten önkéntes segítőkké váltak: a leány hívta a 
rendőrséget, a férfi az elkövető után rohant. Nem telt bele húsz perc, 
visszajött a fiatalember, és közölte, hogy a rendőrség az elkövetőt a 
Széll Kálmán téren elkapta.

Rövid, mesébe illő, de nagyon példaadó, tanulságos a történet. 
Az emberi segítség, a tenni akarás bennünk, a fiatalokban is él, a 
rendőrség pedig teljesíti kötelességét.

A jegyzőkönyv felvételénél derül ki, hogy az elkövető nem magyar 
állampolgár, és ezt az esetet megelőzően pár órával szintén volt 
egy másik, „sikeres” bűncselekménye. A rendőrségen találkozott a 
két áldozat. A nyomozótiszt a helyzetet átérezve elmondta, hogy 
az elsőként eltulajdonított nyaklánc nincs meg, a másikat viszont a 
rabló még nem tudta értékesíteni, ezért az megkerült.

A Pengő közben megtámadott asszony még az első sokk hatása 
után köszönetet mondott a rendőrségnek. A két névtelen jótevő 
azonban nem hagyott elérhetőséget, így ezúton mond köszönetet 
nekik is, például állítva őket napjaink emberei elé.

(Név és cím a szerkesztőségben.)

POSTALÁDÁnKBÓL

Március 31-én nyugdíjba vonult a KSH Könyvtár főigazgatója, Fülöp 
Ágnes, aki kilenc évig dolgozott a könyvtárért tudományos titkárként, 
főigazgató-helyettesként, majd öt évig intézményvezetőként; a tel-
jes magyar könyvtárügyért tett az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
(IKSZ) munkatársaként és a „Könyvtári Levelező/lap” című folyóirat 
szerkesztőjeként; az IKSZ tagozatvezetőjeként pedig továbbra is szol-
gálja a tudományos könyvtárakat. A KSH könyvtár munkatársai ezúton 
is hálásan köszönik a velük és értük töltött éveket.

Fülöp Ágnes utóda április 1-jétől – a posztra kiírt pályázat eredmé-
nyeként – Rózsa Dávid eddigi főigazgató-helyettes lett, aki 2010-től 
dolgozik a könyvtárban. Pályafutását tájékoztató könyvtárosként és 
tudományos titkárként kezdte, 2013-tól pedig a statisztikatörténeti 
kutatásokat és a kutatástámogató szolgáltatásokat végző részleg vezető-
jeként, valamint a KSH Könyvtár főigazgató-helyetteseként dolgozott.

• A II. KerületI ÖnKormányzAt honlapcíme: www.masodikkeru-
let.hu, FB-oldala: II. kerület (Budapest), FB-csoportja: Budai Polgár, központi 
e-mail-címe: info@masodikkerulet.hu, központi telefonszáma: 346-5400.
• Ingyenes rendelőI járAt a Rét utcai háziorvosi rendelőhöz: hét-
főtől csütörtökig délelőttönként óránként 7.30 és 10.30 között a Bem tértől 
a Rét utcáig, több megállót érintve. A Rét utcából a Bem térre tartó járatok 
szintén óránként indulnak 8 és 11 óra között. A buszt csak önálló közlekedési 
képességgel bíró idős emberek vehetik igénybe.
• oKostelefonos segélyhívórendszer: a II. Kerületi Önkor-
mányzat ingyenes alkalmazása baj esetén automatikusan riasztja a II. kerületi 
Városrendészet közterület-felügyeletének 24 órás ügyeletét. Az applikációt 
okostelefonokra az App Store-ból vagy Google Play oldalról lehet letölteni 
HelpyNet néven.
• II. Kerület KártyA Igénylése: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 1024 
Keleti Károly u. 15/a, honlap: www.masodikkeruletkartya.hu, telefon: 599-9222, 
e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu.

KöZÉrDEKű InFormácIóK

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

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

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

Ingyenes online-marketing-képzések két helyszínen!
II. KErülETI vállAlKoZóI KlUB

Marczibányi
Téri Művelődési Központ

(1022 Marczibányi tér 5/a)

Május 23., szerda 9-13 óráig – videokészítés

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Május 22., kedd 9-13 óráig – videokészítés
Május 22., kedd 14-18 óráig – Master Mind csoport

Vezetőváltás a KSH Könyvtár élén

HOL-MI-vÁSÁR A KULTúRKúRIÁBAn
Legközelebb MÁJUS 26-án és JÚNIUS 23-án szombaton 9–12 óra között tar-
tanak bolhapiacot Pesthidegkúton a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 
Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az árusításhoz előzetes bejelentkezés 
kell. Információ és jelentkezés Korsós Ferencnél 8–12 óra és 15–19 óra között, vo-
nalas telefon: (06 26) 361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

TERMELőI PIAc MÁRIAREMETén
Legközelebb MÁJUS 26-án 7.00–12.00 óráig tartanak termelői piacot a 
Máriaremetei Cserkészház kertjében (1029 Hímes utca 3.). Az érdeklődők 
igazi piaci hangulatban, a kínálóasztal mellett jót beszélgetve, gazdag 
áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás közben gondoljunk arra, hogy 
aki hazai agrárterméket vásárol, az a hazai gazdacsaládokat segíti, és jó 
minőségű, ismert eredetű élelmiszert tehet családja asztalára.

Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője előre felhívja a figyelmet arra, hogy 
JÚNIUS 9-én a gazdapiacot nem a megszokott helyén, a Hímes utcai 
Cserkészháznál tartják, hanem a Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Templom 
u. 2–10.) hátsó kertjében 7–12 óráig. Ennek oka, hogy a hétvégén cser-
készprogram lesz a Hímes utcai házban. A megszokott árusokkal, gazdag 
nyári, hazai választékkal várnak mindenkit az új, ideiglenes helyszínen.

Fülöp Ágnes, a nyugdíjba vonuló és Rózsa Dávid, az új főigazgató

Folytatódik a II. Kerületi Önkormányzat által támogatott 
II. kerületi Vállalkozói Klub marketingvideó-készítő képzése 

Villányi Balázs online-marketing-szakértő vezetésével.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2018. június 2-án.
Lapzárta: keretes – május 23., apró – május 25.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton 
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig. 
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 
Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 
megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 
10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. 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 keresz-
tül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely 
bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirdetes@budaipolgar.
hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 
1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 
Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 
30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% 
kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MUNKA 
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON SZOCIÁLIS 
GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ MUNKATÁRSAT KERES 
AZONNALI BELÉPÉSSEL. ÉRDEKLŐDNI A szent-
lujza@t-online.hu E-MAIL-CÍMEN FÉNYKÉPES 
ÖNÉLETRAJZZAL VAGY A 466-5611-ES TELE-
FONSZÁMON LEHET.

Idős, de korához képest jó egészségügyi álla-
potban lévő édesanyám mellé keresek napi 2–3 
órára nyugdíjas hölgyet, aki a napi teendők 
ellátásához nyújtana segítséget. Fontos felté-
tel a kölcsönös szimpátia. Tel.: 06 20 961-0309

Takarítót keresünk egy II. kerületi, Kacsa utcai iro-
dába hétfőtől péntekig kb. 3 órában (22.00–07.30 
között bármikor végezhető). Tel.: 06 70 850-6013

TAKARÍTÁST VÁLLAL ÖNMAGÁRA ÉS MUN-
KÁJÁRA IS IGÉNYES NŐ. Tel.: 06 30 425-7212

II. kerületi, Hűvösvölgyi úti fodrászatba aktív, 
dolgozni szerető nyugdíjas hölgyet keresünk HAJ-
MOSÓI állásra. Tel.: 06 70 360-9943

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKORLOTT 
DIPLOMÁS SZAKTANÁR EGYÉNILEG VIZSGÁK-
RA, FELVÉTELIKRE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ. 
Tel.: 06 30 749-2507

Anyanyelvi angoltanár több éves tapasztalattal 
nyelvórát vállal minden szinten, minden korosz-
tálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti angol, 
önéletrajz, prezentáció. Extra: gitároktatás. paul-
sondrive@yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840

Amerikaitól angolul gyorsan, beszédcentrikusan, 
minden szinten. Tel.: 06 70 242-2611

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

Matematika-, fizikatanítás általános és középis-
kolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 
30 461-8821

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, fel-
vételire való felkészítés gyakorlott középiskolai 
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATLAN 
6,80 m² alapterületű RAKTÁRHELYISÉG A II. KE-
RÜLETBEN magánszemélynek vagy intézménynek 
KIADÓ. Tel.: 06 30 184-9164

Hölgynek kiadó bel-budai, amerikai konyhás, egy-
szobás lakás. Esti órákban. Tel.: 06 20 329-4320

Keresünk kiadó igényes családi házat, villát 
3000 euróig német család részére, 12 szobást 
8000 euróig angol cég részére. BakosLak In-
gatlan. Tel.: 06 20 974-0571

A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra KI-
ADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat és 
lakásokat diplomata és külföldi ügyfelei 
és családjaik részére. Tel.: 326-0618, 06 20 
974-0571

DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBEREK 
RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, HÁZAT, IKER-
HÁZAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. Tel.: 06 30 
924-7165

A II. KERÜLETBEN KERESEK ELADÓ LAKÁST 
KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL! AKÁR FELÚJÍTAN-
DÓT IS! VÁROM HÍVÁSÁT! TEL.: 06 30 967-
3067

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei 
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlano-
kat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, 
I., Batthyány utca 32. Tel.: 326-0618, 06 20 
974-0571

Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es, felújítandó Bau-
haus jellegű lakás terasszal, garázzsal tulajdonos-
tól eladó. Irányár: 85 M Ft. Tel.: 06 30 438-9320

A II., Völgy utcában 1400 m²-es telken felújított, 
két lakásos családi ház dupla garázzsal eladó. 
Egyik lakás hat szobás, dupla komfortos, erkélyes, 
teraszos, a másik két és fél szobás, magasföld-
szinti. 230 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Hűvösvölgyben 98 m²-es négy szobás lakás ga-
rázzsal 82 700 000 Ft. ingatlanegyszer.com/hirde-
tés/56657 Tel.: 06 30 559-5064

A III., Római parton 530 m²-es telken erősen fel-
újítandó 100 m²-es ház 39,8 M Ft. Tel.: 06 20 
967-5691

REMETEKERTVÁROSBAN 250 m²-ES, 1991-
BEN ÉPÜLT HAT SZOBÁS HÁZ CSENDES UT-
CÁBAN 94 000 000 Ft. www.budaihegyek.
hu Tel.: 06 70 523-1969

A GELLÉRT TÉRNÉL 77 m²-ES POLGÁRI, CIR-
KÓS, LIFTES, EMELETI LAKÁS 49 900 000 Ft. 
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

A VÁROSKÚTI ÚTON 2001-BEN ÉPÜLT 145 
m²-ES PANORÁMÁS, NAGY TERASZOS EME-
LETI LAKÁS GARÁZSOKKAL 112 000 000 Ft. 
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

A XIII., Pozsonyi úton III. emeleti, parkra néző 45 
m²-es másfél szobás felújítandó lakás 39,8 M Ft. 
Tel.: 06 20 967-5691

Káposnásnyéken a Velencei tótól 800 méterre 
csendes utcában kétlakásos komfortos parasztház 
nagy kerttel, borospincével tulajdonostól eladó. 
Irányár: 20 M Ft. Tel.: 06 20 484-9575

Balatonszemesen 1411 m²-es saroktelken 2,5 
szobás komfortos, pincés ház eladó. Tel.: 06 20 
924-9428, 06 20 364-3332

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT KERES! 
BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: IGYEKSZÜNK GYOR-
SAN HOZNI A VEVŐT, JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD IN-
GYENES. DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VE-
VŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? 
HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! LAURUS INGAT-
LAN, TEL.: 06 20 960-0600

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍT-
HETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES 
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budai-
hegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SO-
RON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ ME-
GYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA 
KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016

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

PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS KED-
VEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁNDÉK! Tel.: 
06 20 806-7783

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA 
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASZ-
SZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÁZASPÁ-
ROKNAK KEDVEZMÉNY. Tel.: 06 30 206-4801

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifű-
tés-szerelés, ázások, csőtörések megszünte-
tése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORS-
SZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy tapasztalat-
tal, bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.: 
06 30 921-0948

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

VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC TARTÁLY CSE-
RE ÉS JAVÍTÁS. II. KER. INGYENES KISZÁLLÁS-
SAL. Tel.: 315-2825

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSA-
POK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES 
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 980-7564

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

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

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

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

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZ-
KÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN 
IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 
359-3958, 06 30 933-3620

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

Villanyszerelő-elektrikus (a II. kerületben) vállal 
hibaelhárítást, javítást, teljes felújítást. Kapcso-
ló, konnektor, kismegszakító, áramvédő (FI) relé, 
elosztószekrény-csere! Kérem, hívjon! Kendrik Ta-
más. Tel.: 06 30 456-6557

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

Héra cserépkályha átalakítását, mérőhely 
kiépítését, EPH érintésvédelmi javításokat 
vállalok. www.elektromoscserepkalyha.hu 
(bemutatkozás). Tel.: 06 20 530-0344

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

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

Apróhirdetések
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KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉMÉNY-ÉPÍTÉS, 
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK BEKÖTÉSE, SZAK-
VÉLEMÉNY, ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814

 LAKÁS-SZERVIZ 
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők 
javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: 249-2664, 
06 20 944-9015
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft. 
Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb 
munkától tetőjavítást, építést, szigetelést 
27%kedvezménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, 
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS 
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GA-
RANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 
06 30 251-3800
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás, 
festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villany-
szerelés, laminált parketta lerakása és teljes lakás-
takarítás. Tel.: 06 30 516-1612
Festés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000 Ft-tól, dugulás-
elhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.com 
Tel.: 06 70 250-9132
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, kőmű-
ves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 568-6255
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁR-
DÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 
341-3423
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automa-
tikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. 
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 
06 20 978-7429
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, abla-
kok, szekrények, illesztését, zárcseréit, pántok, 
zsanérok cseréjét, küszöbök készítését, szige-
telését. Tel.: 251-9483, 06 20 381-6703

ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK, 
AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍ-
TÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 
546-6304
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a legkisebb 
javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van meg-
oldás. Tel.:249-0329, 06 20 411-4349
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 24 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
üvegezését, szigetelését garanciával. A fel-
mérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 
550-0269
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 000 Ft-tól, 
WC: 18 000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 15 000 
Ft-tól, festés, tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibe-
állók aszfaltburkolatának készítését vállaljuk. 
Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 
30 797-1037

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁT-
ÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. 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, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés 
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06 30 857-2653
SZÁMÍTÓGÉPSZERVIZ. Meghibásodott PC-k és 
laptopok azonnali javítása, ingyenes kiszállás. Tel.: 
06 30 830-4692

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. 
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGREN-
DELÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden fajta 
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, 
szúnyoghálót. II. Kerület Kártya elfogadóhely. 
Tel.: 370-4932

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

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

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEM-
ZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, IN-
GYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.hu 
TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619

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

Kőműves munkák, hideg, meleg burkolás, 
festés-mázolás, gipszkartonozás közületnek 
is. E-mail: jozsefbako1@gmail.com Tel.: 06 
70 563-0293

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üve-
gezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, 
féltetők gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, 
leválasztások, szélfogók készítése. Tel.: 06 20 
380-8988

SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK BEL-
SŐ MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES KÖRŰ ÜGY-
INTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 264-7752

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

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

 KERT 
KERTI MUNKÁK: KERTFENNTARTÁS, NÖVÉNY-
VÉDELEM, ÖNTÖZŐRENDSZER KARBANTARTÁ-
SA. TEL.: 06 30 578-4394
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregkertek 
ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást, szállí-
tást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, terep-
rendezés, kerítésépítés. Ingatlanok teljes körű kő-
műves, szigetelési, festési, tetőjavítási munkáinak 
elvégzése. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 
781-4021, 06 20 259-6319
Fakivágás, fagondozás kerületi vállalkozástól, 
zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskómarás. 
Boda János okl. kertészmérnök, www.gree-
narbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
Teljes körű kertgondozás kertészmérnök csa-
pattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással. 
www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁ-
SÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁL-
LAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS 
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, 
HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN 
ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 
980-7570
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüsttár-
gyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat. Tel-
jes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307, 
06 30 462-8883

William Shakespeare: 
RÓMEÓ 
ÉS JÚLIA
a Komáromi 
Jókai Színház előadása
Rendező: MARTIN HUBA m.v. 
Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával kerül bemutatásra.

június 8.
péntek 19.00

TÜZELŐ PORCELÁN-
FÖLD

ELŐTAG:
ÖN, SAJÁT

LOP ...
KÍNAI
SÓSTÓ

FÉRFINÉV
ESZTENDŐ

MAJOR
TAMÁS

VÍZ-
ELVEZETŐ

BORISZ...
OPERA

ÓVÓDA
VALTER ...
SZLOVÉN
FOCISTA

RÓMAI 50 KUKUCSKÁL

EZ A SZÓ
KÖTELEZ

NAT ...
(TANDORI)
SÖR

NÉMETÜL

ÉTEL-
ÍZESÍTŐ
SPANYOL
HEGYSÉG

HIDROGÉN
VEGYJELE
NAPLÓBA
JEGYEZ

A TISZA
MELLÉKVIZE

RÉGI
FÉRFINÉV

FRANCIA
FOLYÓ

BRIT
ZENEKAR
VOLT

HOZZÁ
NEM ÉRTŐ

DÖRZSÖLT

DURVA
POSZTÓ

VERŐÉR
JELZŐJE

SPORT
ESZKÖZ
AMA 24
ÓRÁBAN

BALOG

NAGY-
HATALOM

FRANCIA
VÁROS

HALFAJTA

KÁROS
HATÁSÚ
MAGA-
SODIK

AMERIKAI
EGYETEM
OTT

OROSZUL
KIEJTETT
BETŰ

FOLYADÉK

KELVIN

NYELVTANI
FOGALOM

AZ ÖSSZES

HORVÁT
SZIGET

VÉDTE

LETT
SAKKOZÓ

TONNA
NÉMA TANU!

KIS
TELEPÜLÉS

... MIKLÓS
(MIKSZÁTH)
PAUL ...
ÉNEKES

FRANCIA
FELSÉG

LOMBOS
NÖVÉNY

MAGAD

AZON
OKBÓL
ANGYAL-
RANG

... MURI
(MÓRICZ)

ERRE-
FELE!

VAS
VEGYJELE

JELENLEG

HÁJ
NÉLKÜLI
TORTA-
SZELET!

ANAKO-
RÉTA

SZERB ...
ÍRÓ VOLT

ÍR
SZERVEZET

KILÓ

TÁRA

TOVA

LÁTTAM

BÉKAFAJ

VALLÁS
RÖVIDEN

NEWTON

S1

2

A rejtvény fő soraiban Peter Freund szavait rejtettük el. 
A 2018/7. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A hallgatás a férfi 
ékessége”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasón-
kat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a rómeó és Júlia 
című előadásra, amely június 8-án 19.00 órakor lesz a Klebelsberg 
Kultúrkúriában. A nyertesek: Bencsik Zsolt, Földvári István és Zim-
mermann Hedvig. Gratulálunk! A nyereményeket személyesen vehe-
tik át a művelődési központban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 
325-1414 telefonszámon kaphatnak további információt. Várjuk meg-
fejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.
zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. június 2-ig.
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Becsüs, műgyűjtőnő minden fajta régiséget vásárol 
– múzeumok számára is. Tel.: 789-1693
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, por-
celán- 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 KÉSZPÉN-
ZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, 
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, 
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIP-
KÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, 
ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES 
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 597-8280
19-20. századi magyar és külföldi művészek fest-
ményeit keressük megvételre készpénzért gyűjtők, 
befektetők részére. Nemes Galéria 1024 Szilágyi 
Erzsébet fasor 3. E-mail: nemes.gyula@nemes-
galeria.hu Mobil: 06 30 949-2900, tel.: 302-8696
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚ-
TOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁ-
NOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES 
HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB 
ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI 
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI 
BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, POR-
CELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYA-
TÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍV-
HATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344
Egész évben számíthat ránk! A Louis galériát 
tekintse meg az interneten. (35 éves gyakor-
lat.) Készpénzért vásárolok tört- és fazonara-
nyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar-, zsebórá-
kat, borostyánt, herendi porcelánt, festményt, 
antik bútort, hagyatékot. Kérem, jöjjön el hoz-
zánk, vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 51-
53., üzleti telefon: 316-3651, 06 30 944-7935. 
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

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

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, RÉGIT, ÚJAB-
BAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL, DÍJTALAN 
KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 425-6437

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

 TÁRSKERESÉS 
Találja meg társát, szabadidőpartnerét több 
mint 25 éve, hagyományos értékeken alapuló, 
sikeresen működő társkereső irodámban. Klub-
esték, rendezvények, programok! Kiss Etelka, 
tel.: 269-4589.

 EGYÉB 
Féltő, gondoskodó VIP-s tartási szeződést 
kötne idős személlyel budai értelmiségi 
házaspár. Tel.: 06 30 277-6622

ÖRÖMMEL GONDOSKODNÉK ÖNRŐL KÖL-
CSÖNÖS SZIMPÁTIA ESETÉN, SZEBBÉ TÉVE 
IDŐS ÉVEIT – ELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRA-
DÉKI SZERZŐDÉSSEL! TEL.: 06 30 847-4955

KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ ORVOS-GYÓGY-
SZERÉSZ HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉK-SZER-
ZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 30 668-8882

FARMER DIVAT, Margit krt 69. Kezdje velünk a 
nyári szezont egy új nadrággal. Nyitvatartás: 
Hétköznap 10-18, szombat 10-13. Tel.: 212-4163

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Modelldara-
bok eladása, egyedi, divatos, kézi kötött 
(horgolt) ruhadarabok rendelésre, nagy fo-
nalválasztékkal, hozott fonalból is. www.
kotode.hu Tel.: 356-6009

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.

facebook.com/budapest2

34 900

Köszönjük!

FAcEBooKon
A II. KErülET

Cím: Budapest, Frankel Leó utca 68.
Webshop: www.tomstep.hu
Nyitvatartási idő: 
H – P: 10:00 – 19:00, Szo: 10:00 – 16:00

Légy a Radovin csapat tagja!

Kereskedésünk 17 éve van jelen a hazai bor - és ital-
kereskedelmi palettán. Az italok világának szerete-
tén és tiszteletén túl mindig is fontos volt számunk-
ra, hogy fiatal, motivált, lelkes csapattal dolgozzunk. 
Ha úgy érzed szeretnéd a napjaidat borok, pár-
latok, buborékok és kávé közt tölteni, itt az idő, 
hogy jelentkezz a Radovin Borkereskedések 

borboltos pozíciójára.
Minden megtanulhatsz nálunk az italokról és ke-
reskedelemről. Belekóstolhatsz a vendéglátás vi-
lágába. Ha szeretnél valódi borkereskedővé válni, 
köztünk van a helyed.
Ha felkeltettük az érdeklődésedet küldj egy önélet-
rajzot a petra@radovin.hu címre.
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Minden este és hétvégén FRISSEN FACSART NARANCSLÉ!

Minden este, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

+36 1 438 9090  |  +36 20 999 7708
trofeamargithid@gmail.com

Látványkonyhánkban az állandó

választék mellett marhabélszín, lazac,

vörös tonhal, tintahal és 

KIRÁLYRÁK IS BENNE VAN A FIX ÁRAINKBAN!
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Amplifon Hallásközpontok

II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Tel.: 06 1 221 55 66
II., Margit krt. 31-33.
Tel.: 06 1 336 02 98
III., Bécsi út 52.
Tel.: 06 1 439 18 97

amplifon.hu

VISSZAADJUK
A HALLÁS
ÖRÖMÉT
Jelentkezzen be hozzánk
INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLATRA!

197x133 18M.qxp_Layout 1  2018. 05. 08.  19:57  Page 1

1029 Budapest, Hidegkúti út 1.
www.huvosvolgyhaz.hu; www.huvipiac.hu
huviszolgaltatohaz; huvipiac

ŐSTERMELŐK
Őstermelők a HÜVI-ben! 
Szombatonként 7:00–13:00-ig

ÜZLETEINK: Lipóti Pékség  |  PIZZA FORTE  |  Dió Gourmet napi menü  |  Posta  |  Kulcsmásolás, élezés, köszörülés, óra-, táska-, 
cipő-, zipzár javítás  |  Bortársaság  |  WOK POINT Kínai kisvendéglő  |  Fragola Fagylaltozó  |  Beauty Box Kozmetika  |  COSTA COFFEE

Janikovszky Éva Könyvesbolt  |  ÚJ!  CORRECT CHANGE Pénzváltó  |  A-List Salon & Spa
ÚJ!  Kamarai Szolgáltató Pont – Széchenyi Kártya Regisztrációs Iroda  |  Kormányablak

KIADÓ ÜZLET: 23 m2! TEL.: +36 30 9443 155

ISKOLA- ÉS 
IRODASZEREK

SZÁMÍTÓGÉP 
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

NERO OLASZ TÁSKÁK, 
KIEGÉSZÍTŐK

ÚJ!
ANTI AGING 
KEZELÉSEKKÉZMŰVES SÖRÖZŐ ELADÓ-, KIADÓ IN GAT-

LANOK KÖZVETÍTÉSE!

BALLAGÁSRA CSOKROK 
RENDELHETŐK!

MINDEN EGY HELYEN!

ILLATSZER 
DROGÉRIA

0274_HUVI_Budai_Polgar_hird_197x133mm.indd   1 2018.04.20.   15:09
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ugrálóvár

RÓZSAKERT
GYEREKNAP

2018. május 26. (szombat) 
10 és 16 óra között

Szeretettel várunk 
Gyereknapi bulinkra és  

izgalmas sportvetélkedőnkre!

Ügyességi sportvetélkedők – Sportversenyek 10 órától 
minden egész órában, az utolsó verseny 15 órakor kezdődik.

A Sportverseny díjai: Rózsakert Kupa, Líra könyvek, JátékVár 
vásárlási utalvány, Papír-Sziget ajándékcsomag, s.Oliver, a-Wear Sport és 

CIB Bank ajándékok, Tincses-sziget gyermek élményfodrászat hajvágás és 
termékek. Valamint különdíj a Tóbiás Optikától és a Holiday Animationtől! 
... és rengeteg további meglepetés, nálunk senki nem marad ajándék nélkül!

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

Számtalan program közül válogathatsz, 
ha ellátogatsz hozzánk!

     www.rozsakert.hu
              RozsakertBevasarlokozpont
1026 Budapest, Gábor Áron utca 74.

kézműves 
foglalkozások

akadály-
pálya

ügyességi 
vetélkedők

rajz-
verseny

Lufi
buli!

arcfestés

léghoki
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PROVOLONE GIGANTE DOLCE
5.850

2.999 Ft/kg

PROSCIUTTO DI PARMA
ÉRLELT SONKA

10.705

5.999 Ft/kg

MOZZARELLA NAGY 
GOLYÓS 100 G

799

239 Ft/db

OLASZ HÁZI
KENYÉRKE 250 G

229 Ft/db

SAN DANIELE
ÉRLELT SONKA

11.185

6.499 Ft/kg

EREDETI OLASZ
GRANA PADANO SAJT

6.590

3.499 Ft/kg

KRÉMES GORGONZOLA
5.899

2.999 Ft/db

MORTADELLA SUPREMA

2.199 Ft/kg

OLTALOM ALATT ÁLLÓ 
EREDET MEGJELÖLÉSŰ 

EREDETI OLASZ 
RAGUSANO DOP

6.999 Ft/kg
ARTICSÓKA SÓS LÉBEN

1.999 Ft/kg

EREDETI OLASZ 
LEKVÁROK TÖBBFÉLE

 ÍZBEN 240 ML

MODENAI 
BALZSAMECET

FEKETE 
CÍMKÉS 
500 ML

999

699
Ft/db

EXTRA SZŰZ
OLÍVAOLAJ 

250 ML
999

699
Ft/db

960

599 Ft/db


