
A Cseppkő utCAi játszótéren öntött-
gumi burkolatú sportpályát épített az 
önkormányzat a régi, aszfaltos focipálya 
helyén 400 négyzetméteren nettó 14 mil-
lió forintért. (24. oldal)

A II. Kerületi Önkormányzat új, ingyenes 
szolgáltAtásAként a mozgásukban 
korlátozott idősektől közvetlenül a ház-
tartásukból gyűjtötték be az elektronikai 
hulladékot. (13. oldal)

Megújult, modern külsővel és új taggal 
jelentkezik a ii. kerület kártyA-prog-
rAm: ősztől ifjúsági kártyát vehet igény-
be a 6–18 éves korosztály, neki szóló 
szolgáltatásokkal.  (13. oldal)

Idén is ezrek vettek részt a II. kerület 
nagyszabású ingyenes fesztiválján, a 
II. Kerület Napján, amit a Millenárison 
rendeztek meg június 15-én és 16-án. 
Pár nappal később, június 21-én ünne-
pélyes keretek között adták át az idei 
díszpolgári és posztumusz díszpolgári 
kitüntetést, valamint a II. Kerületért 
Emlékérmeket a Marczibányi Téri Műve-
lődési Központban.
 
Június 21-én a kerületi polgárok javaslata 
alapján idén olyan értékes életművet lét-
rehozó személyeket díjazott a II. Kerületi 
Önkormányzat, akiknek szakmai és embe-
ri elkötelezettsége példaértékű, akik ma-
radandó értéket alkottak, és életművükkel 
belopták magukat az ország szívébe. Juhász 
Árpád geológus a II. kerület idei díszpolgá-
ra, Körmendi János színművész posztumusz 
díszpolgára lett, míg Czigány György költő, 
műsorvezető, valamint Olescher Tamás kép-
zőművész, galériavezető II. Kerületért Em-
lékérmet vehetett át.

(Folytatás a 3–10. oldalon.)

Ünnepelt a II. kerület
Kitüntetések városrészünk kiválóságainak, koncertek, családi nap, főzőverseny

Láng Zsolt polgármester (balra) adta át az idei kitüntetéseket Juhász Árpádnak, Czigány Györgynek,
Körmendi János lányának, Körmendi Gabriellának és Olescher Tamásnak

Az LGT sztárjaival fellépő Zenevonat – akárcsak a többi előadó – remek hangulatot teremtett, és a koncertek mellett idén is számos szórakozási lehetőség várta a látogatókat
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HiVAtAli nyitVAtArtás
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

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

Központi telefon: 346-5400 
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

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: Nagy Béla, Budai Polgár 
archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. 
Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos 
észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2018. augusztus 25., lapzárta: 2018. augusztus 15. Az ap-
róhirdetések feladásának határideje: 2018. augusztus 17. 

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik 
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923

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 nyitvatartása: 
Hétfőtől csütörtökig: 8–16, pén-
tek: 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 bankkártyával. 
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

• A II. KerületI ÖnKormányzAt honlapcíme: www.masodikkerulet.hu, 
FB-oldala: II. kerület (Budapest), FB-csoportja: Budai Polgár, központi e-mail-címe: 
info@masodikkerulet.hu, központi telefonszáma: 346-5400.
• oKostelefonos segélyhívórendszer: a II. Kerületi Önkormányzat 
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.
• A II. KerületI egészségügyI szolgálAt szAKorvosI rendelőI: 
1027 Kapás u. 22., telefon: 488-7522, e-mail: elojegyzes@kapas.hu. 1028 Községház 
utca 12., telefon: 376-5434. 

KöZÉrDEKű InFormácIóK

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II.24.) önkormány-
zati rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a II. Kerületi Önkormányzat 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településrendezési Osztálya 
értesíti a kerületi lakosokat és az érintett partnereket a Kerületi Építési 
Szabályzat munkaközi dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.

Budapest II. kerület Kerületi Építési Szabályzata munkaközi doku-
mentációja 2018. AUGUSZTUS 1–17. között ügyfélfogadási időben a 
polgármesteri hivatal épületében az Épített Környezetért Felelős Igaz-
gatóság Településrendezési Osztályán (1024 Mechwart liget 1., I. em. 
101.), valamint a hivatal honlapján (www.masodikkerulet.hu → Hirdető-
tábla Hirdetmények → Partnerségi egyeztetés útvonalon) megtekinthető.

2018. AUGUSZTUS 9-én, 17.30-kor a Völgy Utcai Ökumenikus Óvo-
dában (1021 Völgy utca 3.) a Kerületi Építési Szabályzat tervezetének 
munkaközi dokumentációjával kapcsolatban Trummer Tamás főépítész 
lakossági fórumot tart.

Részvételi szándékát a partnerseg@masodikkerulet.hu e-mail címen 
előre jelezheti.

A szabályzat szerint a partnerségi egyeztetés keretében a partnerek 
a lakossági fórumon szóban, vagy a felhívás ideje alatt írásban – rö-
vid indokolással kiegészítve – észrevételeket tehetnek, véleményeket, 
javaslatokat nyújthatnak be az alábbi elérhetőségeken: elektronikus 
úton a partnerseg@masodikkerulet.hu e-mail-címre küldve (a levél 
tárgyaként kérjük feltüntetni: „KÉSZ-2018”); postai úton, a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal (Trummer Tamás főépítész) címére: 1024 Buda-
pest, Mechwart liget 1. (vagy 1277 Budapest 23. Pf. 21.); személyesen, a 
Polgármesteri Hivatal Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Telepü-
lésrendezési Osztályán (1024 Mechwart liget 1., I. em. 101.).

A véleményezéshez szükséges a véleményt adó teljes nevének megadá-
sa, ennek hiányában véleményét nem tudják figyelembe venni. Nevének 
megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak 
tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleménye-
zésével összefüggésben kezelik.

Egyeztetés és lakossági fórum 
a Kerületi Építési Szabályzatról
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Láng Zsolt polgármester, aki 12. alkalommal volt házigazdája a díszpolgári gá-
lának, köszöntőjében Albert Einsteint idézte: „Ne sikeres ember próbálj lenni, 
hanem értékes”. – Vannak olyanok, akik a sikert pénzzel mérik, és nem szolgálják 
a közösségüket. Mi évről évre olyan embereket köszöntünk, akik nem az egyé-
ni sikert választották, hanem rengeteg munkával és nagy hittel mindannyiunk 
javára alkottak értéket – fogalmazott. Mint mondta, az önkormányzat veze-
tőjeként tudja, nem csak a külvilág formál minket, a maga területén mindenki 
formálhatja a környezetét. – Sokszor minden pici lépés nehéz, de mégis fontos. 
Nagyon becsüljük azokat az embereket, akik képesek példát mutatva hatalma-
sakat lépni és külön értékeket teremteni, így gazdagítva mindazt, amit egyszer 
utódainkra hagyományozunk – fogalmazott. A polgármester szerint közössé-
günket összeköti az, hogy mindannyian ebben a csodálatosan szép kerületben 
élünk, összetartanak minket ünnepeink és az is, hogy megtapasztaltuk, milyen 
jó olyan közösségnek tagja lenni, amely képes továbbvinni azokat az értékeket, 
amiket ránk bíztak.

Rengeteg munkával és nagy hittel alkottak értéket

Elismerések a II. Kerület Napján
Június 21-én a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban adta 
át Láng Zsolt polgármester az idei 
kerületi kitüntetéseket. A  gálaest 
műsorvezetője Nagy Judit volt. Az  em-
lékérmeseket Kovács Nóri énekes két dallal, 
Tóth Auguszta színművész Czigány György két 
versével – a Vándordal és a Négy korál Weöres 
Sándornak című költeményekkel – köszöntöt-
te. Körmendi János emlékét Balázs Péter szín-
művész idézte fel, aki Karinthy Frigyes Fő a 
diszkréció című humoros írását is elmondta. 
Az idei díszpolgárnak, Juhász Árpádnak szólt 
elsősorban az a vérpezsdítő táncelőadás, amit 
a flamenco hazai királynője, Lippai Andrea és 
lánya, a szintén flamencotáncos Pirók Zsófia 
adott elő. 

Az ünnepi eseményen részt vettek a koráb-
bi évek díjazottai is – mások mellett – Bagdy 
Emőke pszichológus és Mécs Károly színművész 
(képünkön Horváth Charlie énekessel).



4. OLDAL A II. KERÜLET NAPJA BUDAI POLGÁR

Juhász Árpád
A II. kerület díszpolgárA

geológus

Juhász Árpád 1935-ben született Pécsett, de 
néhány év múlva már Budapestre, Kuruc-
lesre költöztek, miután katonatiszt édesapját 
a fővárosba helyezték át. A pasaréti ference-
sek 46-os számú csapatánál volt kiscserkész, 
majd a mozgalom betiltását követően szá-
mos fiatal kortársával együtt új formát talált 
a természetközeli léthez: az indián hagyomá-
nyokat követve töltötték el szabadidejük egy 
részét az erdőkben, ami nem volt veszélyte-
len akkoriban, mert ifjúság elleni szervezke-
désnek számított. A mai napig a természetet 
aktívan járó Juhász Árpád most is büszkén 
viseli a „Kóborló Farkas” indián nevet.

A nagy múltú II. Rákóczi Ferenc Gimnázi-
umban érettségizett, majd az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen folytatta tanulmányait 
geológus szakon. 1958-ban diplomázott, és 
a doktorátusát is természettudományokból 
szerezte. Oroszlánrésze volt a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum 1956-os for-
radalom és szabadságharc alatt elpusztult 
ásványtárának helyreállításában, 1962-ben 
el is készültek a háború utáni első ásvány- 
és kőzettani kiállítás anyagával. Miközben 
olajkutatóként is dolgozott, már népszerűsí-
tette a rádióban és a televízióban a geológiát. 
A közszerepléshez vezető út első lépése a Ki 
miben tudós?-sorozat volt, ahová az ismert 

televíziós személyiség, Rockenbauer Pál in-
vitálta műsorvezetőnek. Később, 1971-től 
1986-ig a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat (TIT) Természettudományi Stúdiójának 
volt a vezetője. Ezt követően lett a Magyar Te-
levízió munkatársa és a természettudományi 
szerkesztőség vezetője. Ekkor került hozzá 
a Delta című műsor, amelyiknél nézettebb 
tudományos műsor soha nem volt a magyar 
televíziózás történetében. A rendszerváltást 
követően saját produkciós irodát alapított, 
amelynek keretében mintegy kétszáz tudóst 
látott vendégül. Juhász Árpád munkássága 
által – például az „És még egymillió lépés” 
című filmsorozat szakértőjeként – az egész 
ország megismerhette a geológia tudományát 
közérthető módon.

A köztelevízió – és 1997 óta jelenlegi mun-
kahelye, a TV2 – archívumában mintegy száz 
filmjét őrzik, de saját maga több mint száz 
országban járva százezer felvételt készített 
a világ ismert, vagy addig rejtett csodáiról. 

Munkásságát megannyi tudományos cikk és 
könyv fémjelzi.

A II. Kerületi Önkormányzat elismerését a 
lokálpatrióta természettudós vehette át, aki 
gyerekkorától városrészünkben él, isme-
ri annak minden zugát, csodás természeti 
kincseit a föld alatt és felett. Juhász Árpád 
filmjeiben, műsoraiban és könyveiben fő-
ként azt mutatja be, hogy amióta járja az 
országot és a világot, miként változott a ter-
mészeti környezet, vagy éppen hogyan káro-
sodott a természet, de arra is rámutat, hogy az 
embereknek hogyan változott az életvitelük, 
milyen hagyományok tűntek el, hogyan lehet 
a meglévőket megőrizni. Különösen büszke 
arra, hogy két lánya és három unokája is örö-
költe a természet szeretetét.

A díszpolgári cím átadásakor a kitüntetett 
néhány régi, személyes emlékét megosztva 
mondott köszönetet az őt díszpolgári címre 
jelölőknek és az adományozó önkormányzat-
nak. szabó GerGely

Lokálpatrióta természettudósnak adomá-
nyozta idén a díszpolgári címet a II. Kerü-
leti Önkormányzat. Juhász Árpád geoló-
gusként nemcsak bejárta a világot, hogy 
annak csodáit megismertesse velünk, 
hanem cikkein, könyvein és televíziós 
műsorain keresztül a hétköznapi emberek 
számára is közérthetővé tette a földtant, 
és rámutatott a természetet fenyegető 
veszélyekre. Akárhol is dolgozott a nagy-
világban, mindig szeretettel tért vissza 
szűkebb hazájába, a II. kerületbe, amihez 
megannyi szállal kötődik.
 

Juhász Árpád
a díszpolgári oklevél
átadásán

Munka az ásványtár helyreállításán Kamerák előtt a Delta műsorában Háttérben Grönland jéghegyei
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színművész, író

A II. kerület posztUMUsz díszpolgárA

Körmendi János

Kiváló komikus volt, művésze a 
rögtönzésnek. A közönség sok-
szor már akkor nevetett, amikor 
feltűnt a színpadon. Körmen-
di János nagyszerű színpadi és 
televíziós alakításokkal aján-
dékozta meg közönségét, fő-
ként komikus, szatirikus ka-
rakter- és epizódszerepek 
megformálásával. Számtalan 
bohózatban játszott. Több év-
tizedes színművészi munkás-
sága alatt sikerrel varázsolta el 
és nevettette meg közönségét. 
Pózmentes alakításaival, sajátos 
orgánumával, mosolyt fakasztó 
mimikájával és vígjátéki szere-
peivel több korosztály számára 
hozott derűt és vidámságot a 
mindennapokba. 

A legkisebb szerepből is ma-
gánszámot teremtett a színpa-
don. És bár mindig megnevet-
tette a közönséget, valójában 
filozofikus, bölcs ember volt, 
akinek egész pályáját – még a 
kisebb szerepekben is – ki-
emelkedő alakítások jelle-
mezték.

A színjátszáson kívül írással is 
foglalkozott. Szerzői és írói tevé-
kenysége során több könyvet, ka-
barétréfát és televíziós bohózatot 
is írt, Csehov Három nővérének 
paródiájára sokan emlékeznek.

Közel hat évtizeden át élt együtt 
feleségével, aki a Kapás utcai ren-
delőintézet orvosa volt. Ebből 
közel ötven éven át voltak kerü-
letünk vízivárosi, Fő utcai lakói, 
amit emléktábla is jelez. 

Szirtes Tamás, a Madách Színház 
igazgatója elmondta, hogy amikor 
ő 1972-ben a színházhoz került, 
Körmendi János meghatározó 
egyénisége volt a színháznak. 

– Hallatlanul szellemes volt 
mind a színpadon, mind a ma-
gánéletben. Sok epizódot és 
nagyepizódot játszott akkoriban. 
Csodálatos karakterszínész volt, 
de rendezni nem volt kis feladat. 
Csillogó agyú emberként olyan 
komplikáltan tudott gondolkod-
ni, hogy mindennek tudta a szí-
nét és fonákját, és még annak is a 
fonákját. Imádtam vele dolgozni, 
legalább nyolc-tíz darabban ren-
deztem. Szellemi élmény volt a 
színész-rendező párharcokat 
bírni, és nem alulmaradni ben-

nük. Mindenfajta komédiában 
elsőrangú partner volt. Bámu-
latosan ismerte a színpadot és a 
színpadi hatásokat. Ahhoz is ér-
teni kell ám, hogy valaki magára 
tudja vonni a figyelmet, amikor 
nem róla szól a jelenet, és ehhez 
ő nagyon értett. Azt gondolom, 
igazán méltó helyre került ez az 
elismerés. 

Sugár Róbert, Körmendi János 
életrajzi könyvének szerzője 
szerint a színész népszerűségét 
nehéz ma már elmagyarázni, 
akinek nevére megtelt bárme-
lyik színház. 

– Nem tudom érzékeltetni azt 
a szeretetet, ami őt körülvette. 
Harminchat év után a Madách 
Színháztól, már nyugdíjasként, 
1987-ben a Mikroszkóp Szín-

padhoz szerződött, ahol jobbnál 
jobb szerepeket kapott, a saját 
írásait is bevihette a színházhoz, 
előadták, nagy sikere volt. Min-
dent lejegyzett, nagyszerű tol-
la volt, három és fél könyvet írt 
– szarkasztikus humorral. Egyik 
legemlékezetesebb írása a Három 
nővér-paródia. A Madách Szín-
házban játszották az eredeti dara-
bot Bencze Ilonával, Almási Évával 
és Piros Ildikóval, majd szilvesz-
terkor lement a televízióban a 
paródia, amit meg is ismételtek 
január elején, így gyakorlatilag 
az egész ország látta. Utána már 
képtelenség volt előadni az ere-
deti darabot, mert dőlt a nevetés-
től az egész Madách Színház, így 
sürgősen le kellett venni a reper-
toárról. ludwiG dóra

A II. kerület idei posztumusz díszpolgára, a felejthetetlen Körmen-
di János éppen tíz éve nincs már közöttünk. A Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész 91 évvel ezelőtt született. A háború utáni 
első nagy színésznemzedék tagja, főiskolai osztálytársa volt Sinko-
vits Imrének és Márkus Lászlónak. Friss diplomásként lett a Madách 
Színház tagja, a körúti társulathoz harminchat éven át hűséges volt. 
1987–2004 között a Mikroszkóp Színpad tagja volt. Emellett fellépett 
még a Thália Színházban, a Radnóti Színpadon, a Budapesti Operett-
színházban, sőt az Operaházban is. Hatvan évet töltött a színpadon.
 

Gálvölgyi Jánossal

Az ORFI-ban ismerkedett meg fele-
ségével, dr. Koch Gabriellával, aki 
később a Kapás utcai rendelőinté-
zetben évtizedekig röntgenorvos-
ként dolgozott, és aki közel hat évti-
zeden át volt társa jóban-rosszban A Három nővér paródiájában Gábor Miklóssal

A posztumusz 
díszpolgári 
kitüntetést lánya, 
Körmendi 
Gabriella 
vette át
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Czigány György 1931. augusztus 12-én Buda-
pesten született, 1943-ig Győrben élt, ahol 
a bencés gimnázium diákja volt. 1951–1956 
között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temre járt, Kodály Zoltán is tanította. Zon-
goraművész tanári diplomát szerzett. Első 
munkahelye 1956-ban a Magyar Rádió lett. 
Zenei műsorokat rendezett, később zenei 
főosztályvezetővé nevezték ki, pályáját a Ma-
gyar Televízió művészeti főszerkesztőjeként 
fejezte be. Bár nem volt ideje rendszeresen 
gyakorolni, azért a hangszereket nem ha-
nyagolta el, gyakran orgonált budai templo-
mokban, így Pasaréten is. Később is betért a 
Pasaréti Páduai Szent Antal Plébániára, ahol 
unokája a Csibekórus tagjaként lépett fel. 
1960-ban kötött házasságot Jámbor Eriká-
val, aki 2008-ban hunyt el. Három gyerme-
kük született: Czigány Ildikó Magyarország 
első pilótanője, Czigány Zoltán (1965–2011) 
filmrendező, író és Czigány Gergely operatőr, 

zenetanár. 2010-ben feleségül vette Simon 
Erika latin-történelem szakos tanárt, aki 
eddig 16 interjúkötetet publikált: gyakran 
van közös könyvbemutatójuk.

Szívesen emlékezik arra az időre, amikor 
még kisfia, Czigány Zoltán elkísérte tudósí-
tani, például a Duna áradásakor. A műsor-
vezető fél évszázadot töltött el a mikrofon 
mögött és a kamerák előtt. Magyar és kül-
földi legendákkal, neves költőkkel, írók-
kal, tudósokkal, színművészekkel készített 
interjút. Weöres Sándor, Pilinszky János, 
Nemes Nagy Ágnes, Kodály Zoltán, Ottlik 
Géza és Szentgyörgyi Albert is örömmel 
beszélgetett egykor vele. Czigány György 
elmesélte, hogy Weöres Sándor gyakran 
szerepelt a Házimuzsika című műsorban. 
– Nem volt kocsijuk, ezért sokszor vittem őt 
és a feleségét, Károlyi Amyt autóval vidék-
re. Barátaikat látogatták meg, kirándultak, 
kiállítás-megnyitókon vettek részt. Egyszer 
egy irodalmi esten voltunk, a műsorvezető 
nem volt pontosan tájékoztatva, ezért így 
konferált fel: – Itt van Czigány György, aki 
Weöres Sándor gépkocsivezetője volt, de ké-
sőbb jó barátok lettek. Arra gondoltam, ha 
ez így kerül be az irodalomtörténetbe, csak 
nyerek vele! – mondta.

1969-ben szólalt meg először a Ki nyer 
ma? – játék és muzsika tíz percben című mű-
sor, amelynek vezetésével az egész ország 
szívébe belopta magát. A  vetélkedővel a 

mai napig szebbé varázsolja a szürke hét-
köznapokat, 2017 tavasza óta ugyanis – az 
önkormányzat Idősügyi Tanácsának szer-
vezésében – a Ki nyer ma? színpadi válto-
zatát vezeti a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban. Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas 
operaénekes, érdemes művész is fellépett a 
vetélkedőkön, amelyekre különleges áriák-
kal készült. Mint mondta, Czigány György 
kiváló ember, polihisztor, aki minden ki-
tüntetést bőven megszolgált.

A műsorvezetésen kívül az írást tartja 
legfőbb hivatásának Czigány György. Mint 
vallja, „a vers és a zene a létezés legfontosabb 
dolgairól beszél”. Esszékkel, visszaemlékezé-
sekkel és költeményekkel örvendezteti meg 
népes olvasótáborát. A Magyar Írószövetség 
örökös tagja. Prof. Dr. Szabó Győző, egyete-
mi tanár, a Római Magyar Akadémia volt 
igazgatója szerint Czigány Györgyöt mindig 
lebilincselve hallgatja közönsége, hiszen re-
mek társalgó, aki mindenhol járt, minden-
kit ismer, egy kor tanúja. Több alkalommal 
is részt vett az önkormányzat novellapályá-
zatának zsűrizésében, a pályázókat mindig 
az írás és emlékmentés további folytatására 
biztatta. 

– Szeretek a kerületben élni. Nagy öröm, 
hogy 87 évesen játékot vezethetek, könyvet 
írhatok. Hálásnak kell lennem a Jóistennek 
mindezért – mondta az ünnepségen.

Novák zsóFi aliz

II. kerületÉrt eMlÉkÉreM

Czigány György
költő, műsorvezető, zongoraművész

II. Kerületért Emlékéremmel tüntették ki 
az évtizedek óta a kerületünkben élő Erkel 
Ferenc-, József Attila- és Prima Primissima 
díjas, érdemes művész írót, költőt, 
újságírót, szerkesztőt, zenei rendezőt, 
műsorvezetőt, Czigány Györgyöt.
 

Ottlik Géza, Nemes Nagy Ágnes és Lator László 
társaságában

Weöres Sándorral a Házimuzsika című műsorban
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Olescher Tamás 1954. május 31-én született 
Budapesten. Rajztehetsége már korán meg-
mutatkozott: tízévesen a külföldről kapott 
magazinok reklámmaciját kezdte rajzolni, 
kamaszként autókarosszériákat tervezett. 
Hamar kapcsolatba került az alternatív mű-
vésztársadalommal, amelynek tagjai az akkori 
szóhasználattal élve a „tűrt” és „tiltott” kate-
gória határán mozogtak. A ’70-es években az 
alternatív művészet szervezője lett. Ekkor ren-
dezte meg a magyar Woodstockként is emle-
getett Rock Session I. koncertet a hűvösvölgyi 
Heinrich István utcában álló, félben maradt 
Magyar Szentföld-templomban, illetve ezek-
ben az években dolgozott a Bercsényi Klub 
programszervezőjeként is. 

Ahogy itthon fogyott körülötte a levegő, el-
határozta, hogy külföldön próbál szerencsét. 
Mivel édesapja szász származású volt, Nyu-
gat-Németország felé vette az irányt. A ’80-as 
években Frankfurtban élt, kortárs zenei mű-
sorokat szerkesztett, színházi, zenei és tánc-
előadásokat rendezett. 1988-ban megkapta 
Frankfurt város művészeti díját. 

Amikor a nyolcvanas évek végén hazaköl-
tözött, létrehozta a Multi Média Színházat, 
amelyet az eklektikus festészet, a néptánc, a 
zene, a videó, azaz a hagyományos és a modern 
művészeti ágak és stílusok együttes alkalma-
zása jellemzett. 

1995 óta irányítja biztos ízléssel a II. Kerüle-
ti Önkormányzat fenntartásában működő Ví-
zivárosi Galériát, ahol hónapról hónapra szer-
vez új kiállításokat, és külön hangsúlyt fektet 
a kerületünkben élő alkotók munkásságának 
bemutatására. A  tárlatok megrendezésével 
változatos műfajoknak, kortárs művészeknek 
biztosít teret, hozzájárulva ezzel a látogató kö-
zönség ízlésének formálásához és művészet-
ben való jártasságának kiszélesítéséhez.

Alkotóművészként az emberi élet értelme 
foglalkoztatja, az, hogy mi végre vagyunk itt 
a Földön. 

– A boldog gyerekéletet és a teremtettsé-
günk értelmét és lényegét szeretném bemu-
tatni és adni az embereknek – vallja Olescher 

Tamás. – Csak olyat, ami békét és jó érzést kelt 
– a színház legyen egy szép esti mese, a képeim 
pedig simogatások.

Művei sohasem öncélúak, megjelenésük-
ben és mondanivalójukban egyaránt értéket 
képviselnek, belső nyugalmat sugároznak. 
Egyszerre mélyen szakrálisak, élénk szín-
világuk ugyanakkor az élet ősi, népies, elemi 
erejű igenléséről tanúskodnak. Művészetének 
egyik kulcsszava a harmónia, ahogy azt Feledy 
Balázs művészeti író egy interjúban hangsú-
lyozta. Mint mondta, Olescher Tamás nem is 
realista, de nem is absztrakt művész. Képeiben 
nem az ábrázolás a lényeg, hanem az a mögöt-
tes metafora, ami egész munkásságát áthatja.

– Olescher Tamásban különösen erős szere-
tet van – állítja Hager Ritta, a szintén II. Kerüle-
tért Emlékéremmel kitüntetett, Kossuth-díjas 
textiltervező, gobelinművész –, ami tükröző-

dik alkotásaiban is. Témáit sokszor a Bibliából 
meríti, szimbólumokkal mesél. A szimbólum 
mindig többet mond a láthatónál, és ha bele-
mélyedünk alkotásaiba, felfedezzük a látha-
tatlan lényeget.

A festőművész és művészeti menedzser sok-
rétű munkáját 2014-ben a Magyar Művészeti 
Akadémia Képzőművészeti Tagozatának díjá-
val ismerték el.

A díszpolgári gálán Olescher Tamás meg-
hatódottságának adott hangot, mint mondta, 
mindig örömmel tapsolt az éppen kitüntetet-
teknek és nem gondolta volna, hogy egyszer 
őt is ez a megtiszteltetés éri. Végezetül egy 99 
éves bölcs bencés atya szavait idézte: – Köszö-
nöm, köszönöm, köszönöm!

Péter zsuzsaNNa

II. kerületÉrt eMlÉkÉreM

Olescher Tamás
festőművész, galériavezető

Van egy hely a II. kerület szívében, ahol 
a mindennapos rohanásban békét és har-
móniát találhat az oda betérő. Ez a Vízi-
városi Galéria, az önkormányzat hangula-
tos kiállítótere, amit nagy szakértelemmel 
és lélekkel 1995 óta vezet Olescher Tamás 
festőművész. A már fiatal kora óta művé-
szeti projektek szervezésével is foglalko-
zó alkotó munkáiban „a Teremtés örömét 
és dicsőségét zengi” – ahogy Szakolczay 
Lajos irodalomtörténész fogalmaz.
 

2013-ban a Sommaire című könyvének bemuta-
tóján három gyermekével Az esztendők óriáskerekén (230x200 cm, akril)
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A június 15-i hétvégén a Millenárison a Csudatáska és a 
Kaláka hangolta vidámságra a korán kelő családokat, es-
ténként pedig zenészlegendák feleltek a jó hangulatért a 
II. Kerület Napján. Karácsony János és Solti János a Zenevo-
nat koncertjén nagy sikert aratott a felejthetetlen LGT-szá-
mokkal. Fellépett továbbá a The Biebers, a Honeybeast és az 
Ivan&The Parazol is, a családi napon pedig körhinta, kisvas-
út, mászófal, légvárak, kézműves foglalkozások, tűzoltók, 
rendőrségi KRESZ-pálya és gólyalábasok várták a kicsiket. 
Idén is százak laktak jól az Ízek utcájának nemzetiségi éte-
leivel és a főzőverseny bográcsban főtt finomságaival.

Ízek, játékok, koncertek a II. Kerület Napján a Millenárison

tAmAsiCs gábor, 
Bendegúz és dorKA: 
– Kezdésre érkeztünk, és 
maradunk, amíg bírjuk. 
Már korábban is voltunk 
a II. Kerület Napja rendez-
vényen, akkor is jól éreztük 
magunkat. Most a Kaláka 
fellépése volt a fő cél.

zsigó tAmás: – Nem elő-
ször vagyunk itt a II. Kerület 
Napján, hiszen a kerületben 
lakom. Barátaimmal megala-
kulása óta ismerjük és sze-
retjük Ivánék zenekarát,  az 
Ivan&The Parazolt, jó zenét 
játszanak. A Zenevonatba is 
belehallgatunk majd.

zenevonat

the biebers kaláka
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Ízek, játékok, koncertek a II. Kerület Napján a Millenárison

dr. emődI KIngA és mA-
kAi-kis lili (6): – Tüdőgyógyász 
vagyok a II. kerületi Egészségügyi Szol-
gálatnál. Öt éve lakunk a kerületben, 
a kislányom a Völgy utcai Ökumenikus 
Óvodába jár, és már harmadszor láto-
gatunk ki vele a II. Kerület Napjára. 
Nemrég érkeztünk a Kaláka-koncertre, 
ami a fő vonzerőt jelentette, de kör-
be fogunk sétálni, mert úgy láttam, 
sok más látnivaló is van. A Kalákát 
különösen szeretjük, főleg azóta, 
hogy Lili megszületett, akkor kezd-
tük igazán felfedezni a gyermek- és 
felnőttdalaikat, versfeldolgozásaikat. 
A majd’ hatéves kislányom is nagy 
zenerajongó, szeret táncolni, az oviban 
néptáncra is jár. 

A II. Kerület Napján a Magyar Vöröskereszt, a II. kerületi Rendőrkapitányság, a Fővárosi 
Törvényszék, a Központi Statisztikai Hivatal és a Komposztáló Kerület program mellett a 
Széher úti Szent Ferenc kórház sátrában is hasznos ismereteket szerezhettek az érdeklő-
dők. dr. toldy-schedel emIl főigazgató személyesen magyarázta az újraélesztés 
mikéntjét a félautomata defibrillátorral. Mint mondta, mindenki életében többször adódik 
alkalom, amikor segíthetne, de inkább segítséget hív.

– Azt szeretnénk, hogy az emberek ne féljenek segítséget nyújtani azért, mert úgy érzik, 
nem értenek hozzá. Ha földön fekvő embert találunk, fölé hajolva nézzük meg, kitér-e a 
mellkasa, szuszog-e. Ha tíz másodperc alatt ezt nem halljuk, el kell kezdeni az újraélesztést. 
A mellkast középen kezdjük el nyomkodni száz/perces ütemben. Fontosnak tartom, hogy 
itt legyek a II. Kerület Napján, mert kardiológus vagyok, számunkra a legszomorúbb az, ha 
egy menthető embert elveszítünk. Magyarországon az emberek 52 százaléka szív- és ér-
rendszeri betegségben hal meg. Azért vagyok itt, hogy sokakat megtanítsunk a félautomata 
defibrillátor használatára. Egyszerű készülék, magyarul beszél, mindent elmond és csak 
egy gomb van rajta. A legjobb lenne minden új autóba beletenni. Volt olyan elképzelésünk, 
hogy a jellemző épületekben is – mint például a templomok, iskolák – el lehetne helyez-
ni. A Mentőszolgálat okostelefonos alkalmazással segíti a lakosságot a már kihelyezett 
defibrillátor készülékek megtalálásában – mondta a főigazgató.

Honeybeast ivan&the parazol
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Ahány csapat, annyiféle bográcsgulyás
A hagyományos kerület napi 

főzőversenyen idén is öt csapat 
indult, a feladat idén bográcsgu-

lyás készítése volt. A gasztronómiai 
megmérettetésen a II. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal és a II. Kerületi Rendőr-
kapitányság munkatársai, a II. Kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagjai, a II. kerületi iskolák igazgatói és a 
Közép-Budai Tankerületi Központ képvi-
selői, valamint a II. kerületi Idősügyi Ta-
nács delegáltjai vettek részt. Ez alkalom-
mal minden csapat munkáját mentorok 
segítették, egy-egy II. kerületi étterem 

séfje személyében. Mentorokat delegált 
a Nagyi kifőzdéje, a Szép Ilona vendéglő, 
a Margitkert étterem, a Remiz étterem és 
a Földes Józsi vendéglője. A zsűrit (ké-
pünkön) Varga Mihály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő, Stahl Judit tele-
víziós személyiség, gasztronómiai szak-
értő, Láng Zsolt polgármester és Buday 
Péter sztárséf alkotta. Döntésük nyomán 
a több órán keresztül zajló versenyt vé-
gül a II. kerületi Idősügyi Tanács csapata 
nyerte meg. A versenyen elkészített több 
száz adag gulyást a verseny végén meg-
kóstolhatták a II. Kerület Napja vendégei.

stAhl JudIt 
(gasztronómus, 
televíziós mű-
sorvezető): – Na-
gyon jól éreztem 
magam a Kerület 
Napja főzőverse-
nyén, ahol zsűri-

tagként vettem részt. Húsz éve lakom 
a II. kerületben, ami iránt elkötelezett 
vagyok. Annyi arca van, amennyivel ke-
vés más városrész büszkélkedhet, és ami 
ezen a mostani, színes rendezvényen is 
megmutatkozik. Kerületünk gasztronó-
miája dinamikusan fejlődik minőségében 
és hangulatában is, de nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül többek között a II. kerület 
sétálóutcájának virágzását sem.

pAtkoló lászló
(Szép Ilona vendéglő 
– az Idősügyi Tanács 
csapata): – Nagy öröm, 
hogy itt lehettünk, és 
gratulálok a csapatom-
nak a győzelemhez. 
Klasszikus gulyáslevest 
készítettünk szürkemarhanyakból, ami 
szaftosabb, mint a comb és könnyeb-
ben fő. Ezeket az egészséges magyar 
termékeket, a hagyományos hazai íz-
világot nyújtjuk éttermünkben, és most 
a főzésnél is.

szAniszló péter
(Remiz étterem – a Pol-
gármesteri Hivatal csa-
pata): – Az önkormány-
zat profi és tapasztalt 
csapatával tartottam. 
Jó minőségű marhaláb-
szárat és lapockát hasz-

náltunk, zöldségként csak egy kis zeller 
került bele, csak a végén paprikáztunk, 
de nem maradt ki a házi csipetke sem.
fAzeKAs zsóKA
(Nagyi kifőzdéje – az 
önkormányzati képvi-
selők csapata): – Mindig 
háziasszonyként állok 
a főzéshez, az édes-
anyámtól tanultam a tu-
dományt. Az egyszerű 
ételekben hiszek, adalékanyagok nélkül. 
A jó gulyás titka a minőségi alapanyag és 
a jó fűszerezés.

szAbó AttilA
(Földes Józsi vendéglő-
je – a tanárok csapata): 
– Ahogyan Földes Jó-
zsitól és a családomtól 
tanultam, az a legfon-
tosabb, hogy mindig 
egy kis pluszt adjunk 

az ételhez, és kell hozzá a szív és a lélek. 
Éttermünkben is alapelv, hogy nagyon 
egyszerű ételeket készítünk, de azt jól.
schÖnwIesner lAJos
(Margitkert étterem
– a II. kerületi Rendőr-
kapitányság csapata): 
– Ami nagyon fontos, 
az a friss alapanyag, 
ami a mi esetünkben 
szürkemarhahús volt, 
amit mangalicazsiradékkal készítettünk 
el, zellerrel, zöldséggel, rózsaburgo-
nyával, valamint csipetkével egészítet-
tünk ki. 

A zsűri...

...és a nyertes csapat

Az Ízek utcája idén is a II. kerületi nemzetiségek különleges ételeit kínálta a látogatóknak
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A képviselő-testület ülésén történt
A képviselő-testület június 21-én tartott 
ülésén többek között arról is döntöttek, 
hogy a fiatal korosztály számára is elérhe-
tő legyen a II. Kerület Kártya, valamint az 
önkormányzat pályázati forrásból fejlesz-
tené tovább a Szabadság utcai sport- és 
közösségi teret.
 
A képviselő-testületi ülés elején letette es-
küjét Tóth Csaba Róbert, aki a Lehet Más a Po-
litika (LMP) párt listájáról került be a II. Ke-
rületi Önkormányzat képviselő-testületébe, 
Ungár Péter helyére.

Az önkormányzat a képviselő-testület dön-
tése nyomán bővíti a Kerület Kártya-progra-
mot. Az Ifjúsági II. Kerület Kártya kiváltására 
az az általános iskolai diák vagy középfokú is-
kola nappali tagozatos tanulója jogosult, aki 
a II. kerületben állandó lakóhellyel, bejelen-
tett lakóhely hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkezik, vagy az önkormányzat illeté-
kességi területén működő általános iskola és 
középfokú iskola nappali tagozatos tanulója 
(részletek a 13. oldalon).

A testület változtatási tilalmat rendelt el a 
II. kerületi Zilah utca–Présház utca–Ruszti 
út–Herman Ottó út által határolt területre, 
amelyre eddig nem készült szabályozási terv. 
A  döntést értékvédelmi szempontok, vala-
mint a környék infrastrukturális fejlesztései 
hatásának felülvizsgálata indokolta.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy ön-
kormányzatunk részt vesz a Fővárosi Önkor-
mányzat által kiírt TÉR_KÖZ 2018 elnevezésű 
pályázaton a „Közösségi Liget megvalósítása” 
című programmal. A projekt keretében ren-
deznék és a közösség számára hasznosítanák 
a Máriaremetei út–Szabadság utca–Kadarka 
utca–Áchim András utca által határolt ön-

kormányzati tulajdonú, sportcélú ingatlan-
együttest. A  II. Kerületi Önkormányzat kö-
telezettséget vállal arra, hogy a szükséges 
önerőt biztosítja.

Az önkormányzat szerződést köt szeptem-
bertől harminc fő óvodai ellátására, illetve 
sajátos fejlesztési igényű gyermekek fejlesz-
tésére a Logopédiai és Természetvédő Óvoda 
Alapítvánnyal.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Bu-
dapest főpolgármesterének megkeresésére a 
Zöldkő utcát a Szikla utcával összekötő, 130 
méter hosszú, eddig el nem nevezett közte-
rületet javasolja elnevezni Jichák Rabin volt 
izraeli miniszterelnökről, Izrael Állam füg-
getlenségének 70. évfordulója alkalmából. 

A közterületek elnevezése a fővárosi közgyű-
lés hatásköre.

Számos ponton változott a szociális ellátá-
sokról szóló önkormányzati rendelet. Több 
támogatás összege nőtt, és emelkedtek a fel-
ső jövedelemhatárok is. A személyes gon-
doskodásban a személyi térítési díjak nem 
változtak, de a jövedelmekben bekövetkezett 
változások miatt előfordulhat, hogy a felül-
vizsgálatot követően megállapított díjak az 
eddig fizetettektől eltérőek lehetnek. To-
vábbi felvilágosítás kérhető a Humánszol-
gáltatási Igazgatóság Ellátási Osztály mun-
katársainál (1024 Káplár u. 2/c-d., telefon: 
346-5700), vagy a www.masodikkerulet.hu 
honlapon, illetve a gondozási központoknál.

nApIrend előtt
Napirend előtti hozzászólásában Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk frakció 
vezetője a június 23-24-én a fővárosban megrendezett repülőgép-világbajnokság 
miatt kért szót. 

– Tudjuk, hogy Budapest világváros és az eseménynek idegenforgalmi érté-
ke van, de a kerületet aránytalanul terheli. Már tavaly tapasztalhattuk, hogy a 
Csalogány utca vége, ahová a szervezők közterület-használati engedélyt kaptak, 
a rendezvény után közel két hétig le volt zárva, mert a versenyhez szükséges fel-
szereléseket tárolták ott. Úgy vélem, hogy lenni kell egy arányosságnak, amivel 
elviselhető a rendezvény.

A képviselő hozzátette: a sajtóban megjelent híradások alapján kevésnek ítéli 
azt az összeget, amit a Fővárosi Önkormányzat kér egy ilyen nagyszabású esemény 
közterület-használatért. Elmondta, hogy levélben fordultak a verseny szervezőjé-
hez, és kérték, hogy tekintettel a verseny 20-25 ezer forintos napijegyeire és a 
reklámokból származó hatalmas bevételekre, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
nagy kedvezményére, a cég valamilyen formában járuljon hozzá – a társadalmi 
felelősségvállalás keretében –, elsősorban a belső budai rész fejlesztéséhez. Ilyen 
lehet a köztisztaság, a graffitik eltávolítása, játszóterek felújítása, vagy olyan 
közfeladat, ami ellentételezi azt, hogy az ezen a környéken élők két hétig sem 
közlekedni, sem pihenni nem tudnak. Őrsi Gergely kérte a kerület vezetését, hogy 
ennek érdekében keressék meg a céget és folytassanak tárgyalásokat.

– Egyben szeretnék tájékoztatást kérni arról, hogy a repülőgépverseny csak fő-
városi területeket érintett-e, vagy kerületieket is, és ha igen, akkor azokat milyen 
díjszabás mellett kapták meg a szervezők – tette hozzá.

Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk) elmondta, hogy az előző kép-
viselő-testületi ülésen felszólalását követően a Zöld lomb utcában a Csalit utca és 
a Zöldkert utca között megszűnt a parkolósáv harmadán a lezárás egy építkezés 
miatt, de most újra kétharmadnyi terület le van zárva.

– A Bimbó úton reggelente néha az első körforgalomig áll a sor a Margit körút 
fölött, ugyanakkor a buszsávban sokan előzik meg a várakozókat, mindenféle 
szankció nélkül. Ez visszatetsző azoknak, akik végigállják a sort. Lehetne-e 
tenni valamit a rend helyreállítása érdekében? – tette fel a kérdést Varga Előd 
Bendegúz képviselő. 

Láng Zsolt polgármester a képviselővel egyetértve elmondta, hogy korábban 
többször találkozott rendőrrel a Mechwart ligeti buszmegálló előtt, aki már reggel 
kiintette a buszsávban szabálytalanul közlekedőket. 

– Érdemes lenne gyakoribbá tenni az ellenőrzéseket. Van, aki a szintén forgalmas 
szerpentin helyett a tiltás ellenére a Rómer Flóris utcán hajt le, majd úgy kanyarodik 
ki a Margit körútra balra. Amennyiben sikerül rendezni a Belügyminisztériummal a 
közlekedőket figyelő kamerák jogi helyzetét, akkor olyan kritikus helyeken is szorgal-
mazom a képviselő-testületnek a kamerák kihelyezését, mint a Bimbó úti buszsáv, 
vagy a Keleti Károly utca–Margit körút saroknál a jobbra kanyarodás figyelése.

Mint azt a polgármester elmondta, nyilvánvalóan nem a bírságolás lesz a cél, 
hanem a Varga Előd Bendegúz képviselő által is említett szabálysértések meg-
szüntetése, hiszen egy-két bírság után elterjed a kamera létének híre.

A Zöld lomb utcai parkolósáv elfoglalásával kapcsolatban Láng Zsolt polgár-
mester felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy ellenőrizze a helyszínt, és szükség 
esetén mihamarabb intézkedjen. 
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gál istVán: – Idén tavasztól 
jártam a tanfolyamra a Med-
ve utcai iskolába Tóth Zoltán 
tanár úr kurzusára. A Budai 
Polgárból értesültem a le-
hetőségről, és eldöntöttem, 
hogy részt veszek rajta, mert a 
fiam számítógépét használtam 
időnként, és ha valami nem 

ment, kértem, hogy segítsen. Szívesen megtette, 
de sajnos idő hiányában nem mindig ért rá magya-
rázni. Kicsit tartottam tőle, hogy miként veszem 
az akadályt, de hamar belejöttem, és már várom 
a következő tanfolyamot.

VAs klárA: – Most végeztem 
el a tanfolyamot itt, a Mar-
czibányi téren. Beatrixhoz 
jártam, nagyon aranyos volt, 
meghozta a kedvem a tanu-
láshoz, már a haladó kurzust 
is befejeztem; és barátságok 
is szövődtek. Nagyon szeren-
csés vagyok, mert nem volt 

otthon gépem, és szívből örülök, hogy most 
nyertem. A lányom külföldön él, vele szeretném 
tartani a kapcsolatot, Skype-on. Az okoseszkö-
zökkel kapcsolatos tanfolyamot is szeretném 
majd elvégezni.

koVáCs lászló: – Pesthideg-
kúton lakunk. A Medve utcai 
iskolába jártunk tanfolyamra, 
haladóra is fogunk jelentkez-
ni. Nagyon hasznos volt, sokat 
tanultunk. Valóban szerencsés 
házaspár vagyunk, hiszen mind-
ketten nyertünk számítógépet, 
el se akartuk hinni. Egy bálban 

nyertem egyszer egy sajtkosarat, de soha semmit 
előtte-utána. Hát, most malacunk volt.

koVáCs lászlóné: – Nekem 
már az is nyeremény és öröm 
volt, hogy járhattam a tanfo-
lyamra. Szolgálatkész, kedves 
tanárunknak két fiatal segít-
sége is volt a gimnáziumból, 
csak gratulálni tudunk a szer-
vezőknek. Internetezni, ímé-
lezni fogunk és a bankügyeket 

intézni a laptopon. De szeretnénk még tanulni, 
hogy igazán ki tudjuk használni a lehetőségeit.

A polgármester az ünnepségen gra-
tulált azoknak, akik sikeresen elvé-
gezték a tanfolyamot, és köszönetet 
mondott a tanároknak, akik lelkiis-
meretesen végezték feladatukat. – 
2012-ben indult a tanfolyam, és bár 
az elején még nem voltunk biztosak 
abban, jó ötlet-e, hat év után már 
látjuk, hogy igen, hiszen a kurzu-
sokat eddig összesen háromezren 
végezték el, idén is több mint hat-
százan jelentkeztek – hangsúlyoz-
ta a polgármester. Hozzátette, van 
már kezdő és haladó csoport, kol-
légáival pedig arra törekszik, hogy 
egyre tartalmasabbá tegyék a tan-
folyamokat. Köszönetet mondott a 
résztvevőknek a lelkesedésükért, 
amivel erőt és motivációt adnak 
ahhoz, hogy minél nívósabb prog-
ramokat szervezzünk. – A technika 
évről évre hatalmasat fejlődik, sok 
ügyet ma már interneten keresztül 
érdemes intézni, ezt segítendő in-
dította az önkormányzat az Okosan 
az okoseszközökről tanfolyamot, és 
egy, a Windows 10 operációs rend-
szerrel kapcsolatos továbbképzést 
is tervezünk. – Kiemelte továbbá 
a tanfolyamok közösségformáló 
erejét is.

Ezt követően az idén végzettek 
között kisorsoltak négy laptopot, 
Varga Mihály pénzügyminiszter 
jóvoltából pedig laptoptáskával 
is gazdagodtak a győztesek. Majd 

Polyák Lilla és Gömöri András Máté 
előadóművész musical- és ope-
rettrészletekkel kedveskedett a 
közönségnek.

A II. Kerületi Önkormányzat 
tanfolyamához eddig összesen 

Az Internet kortalanul sze-
rencsés résztvevői laptopot 
nyertek a tanfolyam záróün-
nepségén a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban. Láng 
Zsolt polgármester nyitotta 
meg az eseményt, amelyen 
musical- és operettrészletekkel 
szórakoztatták a nagyérdeműt.
 

kilenc iskola csatlakozott a Mar-
czibányi Téri Művelődési Köz-
pont mellett. A tanfolyam iránti 
érdeklődés töretlen, évről évre 
egyre többen jelentkeznek rá. 
Idén szeptember végén tovább 

folytatódik az Internet kortala-
nul, amire augusztus végén már 
lehet jelentkezni, lapunk au-
gusztus 25-i lapszámában vár-
hatóan megjelenik a jelentkezési 
lap is.

A lAptopsorsolás nyertesei

Értékes nyeremények az Internet kortalanul 
tanfolyam idei záró ünnepségén
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A  kártya immár nyolc éve kínál kedvezmé-
nyeket a kerület lakosainak a csatlakozott 
üzletekben és intézményekben. Ezzel a folya-
matosan bővülő kedvezményrendszer igény-
be vételét lehetővé tevő elektronikus kár-
tyával a jogosultsággal rendelkező második 
kerületi polgárok, kártyabirtokosok számára 
jellemzően 5–15% közötti kedvezményes vá-
sárlásra nyílik lehetőség a rendszerhez csat-
lakozott partnerek elfogadóhelyein. 

A külsejében is megújuló program most új 
taggal bővül: a II. Kerület Kártyához és a II. 
Kerület Kártya Pluszhoz ősztől csatlakozik az 

Idén lakossági kérésre – kí-
sérleti jelleggel – az ön-
kormányzat elindította azt a 
programot, ami lehetővé te-
szi az elektronikai hulladé-
kok begyűjtését közvetlenül a 
háztartásokból azok számára, 
akik mozgásukban korláto-
zottak, vagy koruk, egészségi 
állapotuk miatt nem tudnak 
elmenni a gyűjtőhelyekre.

Így június 9-én – a lakosság 
számára szervezett ingyenes 
veszélyeshulladék-gyűjtéssel 
egyidejűleg – azon idősektől, 
akik ezt igényelték, elszállí-
tották az évek óta felhalmozó-
dott, működésképtelen hűtő-
szekrényeket, mosógépeket, 
porszívót. Az  akcióban – a 

gondozási központok közve-
títésével – tizenegy mozgásá-
ban korlátozott személy vett 
részt. 

Az igénybevevők nagyon jó 
kezdeményezésnek tartották, 
hogy ellenőrzött keretek kö-
zött tudták elvitetni ottho-
nukból a használhatatlanná 
vált elektromos eszközöket. 
A  szállítók igazolvánnyal 
rendelkező városrendésszel 
együtt, megadott időpont-
ban keresték fel a jelentke-
zőket. Ez azért különösen 
fontos, mert az idősek tar-
tanak a trükkös csalóktól, 
akik mindig újabb és újabb 
ötletekkel próbálják őket 
megkárosítani, illetve gyak-

ran akár önkormányzati vagy 
önkormányzati intézmény 
nevében eljáró szervnek, 
hatóságnak tüntetik fel ma-
gukat. A  megkérdezettek a 
jövőben is szívesen igény-
be vennék ezt a lehetőséget, 
kérésként fogalmazták meg 
a szervezők felé, hogy elő-
re értesülhessenek az éves 
szállítási napokról, valamint 
segítség lenne számukra az is, 
ha rendelkezésükre állna egy 
összesítő táblázat arról, hogy 
az elektromos háztartási esz-
közökön kívül milyen egyéb 
hulladékot lehet még ezen 
alkalmakkor elvitetni.

A képviselő-testület által 
elfogadott, valamint kétéven-
te felülvizsgált II. kerületi 
Szociális Szolgáltatástervezé-
si Koncepció egyik célja, hogy 
feltérképezze a lakosság kö-
rében felmerült új igényeket. 
A szolgáltatások tervezéséhez, 
fejlesztéséhez a gondozási 
központokban, a nyugdíjas-
klubokban, a közmeghallga-
táson vagy egyéb fórumokon 
megfogalmazott kéréseken 
keresztül a lakosságot is be-
vonják. A felmerülő, hiányzó 
szolgáltatások biztosítására 
így jött létre például az idő-
sek által igénybe vehető Rét 
utcai rendelőjárat.

Az önkormányzat tervezi, 
hogy még idén megismétli az 
elektronikai hulladékok be-
gyűjtését.

Megújul és a fiataloknak is kedvez 
a II. Kerület Kártya-program

Kerületünk számos hagyományt ápol, amely erősíti a közösségi összetartozást, és 
szoros szálakkal fűz bennünket lakóhelyünkhöz. Ezt a kötődést kívánta erősíteni 
az önkormányzat a 2010-ben elindult II. Kerület Kártya-programjával.
 

ifjúsági kártya. Ennek kiváltására az 
az általános iskolai vagy középfokú 
iskola nappali tagozatos tanulója jo-
gosult, aki a II. kerületben állandó lakó-
hellyel, bejelentett lakóhely hiányában a II. 
kerületben tartózkodási hellyel rendelkezik, 
vagy az önkormányzat illetékességi területén 
működő általános iskola és középfokú iskola 
nappali tagozatos tanulója. Az Ifjúsági II. Ke-
rület Kártyával a II. Kerület Kártya alapszol-
gáltatásai mellett külön, a 6–18 éves korosz-
tály számára kialakított szolgáltatásokat kíván 
nyújtani az önkormányzat. 

A részletekkel, az új kártyatípus, valamint 
a megújult külsejű kártyák kiváltásával kap-
csolatban további tájékoztatást a Budai Pol-
gár későbbi számában olvashatnak.

Elektronikaihulladék-gyűjtés az idősek lakásaiból
Idén új szolgáltatásként hirdette meg a II. Kerületi Önkor-
mányzat azt a programot, amely lehetővé teszi a veszélyes 
hulladékok begyűjtését közvetlenül a háztartásokból azok 
számára, akik mozgásukban korlátozottak, ezért nem tud-
nak elmenni a gyűjtőhelyekre.
 

Tizenegy tonna 
veszélyes hulladék

Ismét ingyenes lakossági veszélyeshulladék-gyűjtést 
tartott a II. Kerületi Önkormányzat június 9-én 
délelőtt két helyszínen. A Polgármesteri Hivatal 
papkerti parkolójánál és Pesthidegkúton a Teme-
tő utcánál várták a kerületi lakókat. A több mint 
11 tonna hulladék közül 5 tonnát tett ki az elekt-
ronikai hulladék, a korlátozott számban leadható 
gumiabroncsból 2,5 tonnát, festékmaradékokból 
pedig 2,2 tonnát gyűjtöttek be.

A Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi 
Osztályánál lapunknak azt is elmondták, hogy a 
rendszeresen megrendezett veszélyeshulladék-gyűj-
tést megelőző felhívásoknak és a kerületi lakók 
fegyelmezettebb hozzáállásának köszönhetően 
nagymértékben csökkent a nem leadható lomok 
gyűjtőpontra szállítása. A Környezetvédelmi Osztály 
munkatársai a következő alkalmakkor is a hely-
színeken lesznek, hogy segíthessék a környezet-
tudatos szemlélet elterjedését a lakosság körében. 
Legközelebb NOVEMBER 17-én lesz ingyenes 
önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtés.

Ezt megelőzően az FKF Zrt. a szokásos szeptem-
beri lomtalanítás idején tart körzetenként veszélyes-
hulladék-gyűjtést, melynek pontos helyszínéről és 
időpontjáról a vállalat levélben értesíti a lakókat.
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Elismerés köztisztviselőknek

A hivatal munkatársai előtt Szalai Tibor jegy-
ző ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy 
a tavaly szeptemberben elindított szervezetát-
alakítás a hivatali rendszert és a személyi állo-
mányt is érintette. Mint mondta, az új rendszert 
a vártál hamarabb sikerült kialakítani, és – ha 
létszámhiánnyal is küzd – a hivatal gördüléke-
nyen működik. Szalai Tibor hozzátette: a pol-
gármesteri hivatal azóta tanúsítványt szerzett 
egy új, önkormányzatokra szabott minőségbiz-
tosítási rendszerről.

Dankó Virág alpolgármester minden munka-
társnak köszönetet mondott a sikeres struk-
túraátalakításért, ami egyben új feladatokat is 
hozott. Beszédében hangsúlyozta, hogy az ön-
kormányzat és a hivatal közössége értékteremtő 
kollégákból áll, akik a munkájukkal a kerület 
gyarapodásához szeretnének hozzájárulni.

A kerület vezetői öt munkatársat részesítettek 
elismerésben.

Jegyzői dicséretben részesült Bajza Krisztina, 
aki öt éve dolgozik a hivatalban adminisztrátor 
munkakörben, jelenleg a Településkép-védel-

A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja 
alkalmából köszöntötték a II. Kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának munka-
társait. A Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
július 3-án rendezett ünnepségen Szalai Tibor 
jegyző és Dankó Virág alpolgármester adott 
át elismeréseket a hivatal több dolgozójának.
 

mi és Építésügyi Osztályon. Ez idő alatt több 
egységnél is szükség volt lelkiismeretes, segítő-
kész és együttműködő munkájára.

Szintén jegyzői dicséretet kapott Balog László-
né, aki 17 éve a hivatal munkatársa. Közgazdász-
ként a Pénzügyi és Költségvetési Osztály egyik 
legtapasztaltabb dolgozója, aki költségvetési 
ügyintézőként akár több kolléga munkáját is 
fáradhatatlanul és pontosan tudja végezni. 

Jegyzői dicséretet vehetett át Barna András, 
aki tíz éve a polgármesteri hivatal Vagyonhasz-

nosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályának 
dolgozója, ahol lakáselidegenítési ügyintéző-
ként végzi munkáját. A közgazdász végzettsé-
gű kolléga odaadó munkát végez, a felmerülő 
problémákra hatékony megoldást keres, mi-
közben rendkívül segítőkész az ügyfelekkel, így 
járul hozzá az önkormányzat és a hivatal kedvező 
megítéléséhez.

Polgármesteri dicséretben részesült dr. Pró-
nik Judit, aki 2009 óta polgármesteri, valamint 
jogi referensként a Polgármesteri Kabinet 
munkatársa. A  jogász végzettségű kolléganő 
lelkiismeretes munkájával és ötleteivel nagy-
ban segíti a kerület vezetőinek munkáját, még 
szabadidejében is lehet számítani segítségére.

Keszei Zsolt – aki ugyancsak polgármesteri 
dicséretet vehetett át – egyike a hivatal leg-
régebbi munkatársainak. Az  építőmérnöki 
diplomás kolléga 1986 óta dolgozik a II. kerü-
letnél. A Műszaki Osztályon út- és közlekedési 
előadóként kezdte a munkát, majd a Beruházá-
si Iroda vezetői feladatait látta el, tavaly októ-
bertől pedig a Fejlesztési Osztály infrastruktú-
rafejlesztési igazgatója. Kitüntetett kollégáihoz 
hasonlóan szakszerű munkájával nagyban hoz-
zájárult a II. Kerületi Önkormányzat hatékony 
működéséhez.

Hatvan éve végezték ki Nagy Imrét és mártírtársait. 
Biró Zsolt bizottsági elnök az Orsó utcai Nagy Imre 
Emlékházban koszorúzta meg a miniszterelnök szobrát.

Az 1956-os szabadságharc bukása után koholt vá-
dak alapján végezték ki Nagy Imre miniszterelnököt, 
Maléter Pál honvédelmi minisztert és Gimes Miklós 
politikus-újságírót 1958. június 16-án, éppen hatvan 
éve. Újratemetésükre 1989. június 16-án a Hősök terén 
került sor, ahol több tízezer ember részvétele mellett 
ravatalozták fel Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, 
Losonczy Géza és Szilágyi József koporsóját, valamint 
a több mint kétszáz honfitársuk holttestét jelképező 
hatodik koporsót. 

Nagy Imrére emlékeztek

Barna András, Balog Lászlóné, dr. Prónik Judit, Bajza Krisztina és Keszei Zsolt
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A megemlékezésre sokan jöttek el, mert so-
kan szerették – színészként és emberként 
egyaránt. Jelen volt mások mellett Varga 
Mihály pénzügyminiszter, Biró Zsolt, az ön-
kormányzat Közoktatási, Közművelődési, 
Sport- és Informatikai Bizottságának elnö-
ke, valamint az Örkény Színház társulatának 
számos tagja. Für Anikó színművész elmond-
ta, hogy számára, mint apa nélkül felnőtt 
ember számára egyfajta apafigurát jelentett 
Végvári Tamás. Emlékére a színésznő Örkény 
István A színész halála című egypercesét ol-
vasta fel, amely nemcsak groteszk humorával 
emlékeztet az egykori színművészre, hanem 
azáltal is, hogy az Örkény Színház Örkény 
egyperceseiből készült összeállításában ezt 
vallotta magáénak, ezt olvasta fel Végvári 
Tamás. A novellát követően Mácsai Pál, az 
Örkény Színház igazgatója búcsúzott – egy 
Örkény-egypercesnek is beillő, szellemes, 
kissé ironikus, mégis megható beszéddel.

– Azért gyűltünk itt ma össze, mert sze-
rettük Végvári Tamást, s mert szerettük, 
nem felejtettük el – mondta a színházigaz-
gató. – Első és utolsó útja ebbe a házba és 
ebből a házból vezetett. Ez az ő háza. Híres 
ház. Száz körüli a filmek száma, amiket itt 

„Mert szerettük, nem felejtettük el”

forgattak, ebben a lépcsőházban – és száz 
körül van azoknak az éjszakáknak a száma, 
amikor együtt autóztunk haza a színházból, 
és vagy én tettem ki itt, vagy ő tett ki engem 
pár utcával odébb.

Mácsai Pál beszélt a tavaly, a Corvina kiadó 
gondozásában megjelent TOMkönyvről is, 
amelyet Bíró Kriszta és Lukács Zsolt állított 
össze, és amelyben huszonhárom interjú 
mesél a színészről. 

A Péter Vladimír ötvös- és szobrászművész 
készítette emléktábla leleplezése előtt Láng 
Zsolt polgármester elmondta, hogy kerüle-
tünk gazdagságát az itt élő emberek, köztük 
kiváló művészek, valamint az itt álló, nagy 
múltú épületek adják.

Az ünnepség végén Varga Mihály, Láng 
Zsolt, valamint az Örkény Színház nevében 
Bíró Kriszta, Für Anikó és Mácsai Pál helyezett 
el koszorút az emléktáblánál. Pzs

Az emléktáblát Győry Franciska színművész és Láng Zsolt polgármester leplezte le

Mácsai Pál, Bíró Kriszta és Für Anikó színművészek Takács Katalin és Gálffi László színművészek

Egész életében 
ugyanabban a II. 
kerületi lakásban 
lakott a 2010-ben 
elhunyt érdemes 
és kiváló művész, 
Végvári Tamás. 
Tiszteletére a 
Mecset utcai ház-
nál a II. Kerületi 
Önkormányzat és 
a család, vala-

mint a barátok és pályatársak emlék-
táblát avattak, amelyet özvegye, Győry 
Franciska színművész és Láng Zsolt 
polgármester leplezett le.
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Idén korán érkezett a nyár, s bár mindany-
nyian örülünk a napsütésnek, tisztában kell 
lennünk a napsugárzás veszélyeivel és bő-
rünk védelmének fontosságával, amelyhez 
elengedhetetlen a rendszeres bőrgyógyá-
szati vizsgálat. Ezt hangsúlyozta dr. Miskolczy 
Zsuzsanna bőrgyógyász is, aki június 2-án 
fogadta az ingyenes egészségnap bőrgyógyá-
szati szűrésére érkező pácienseket.

– Nagy volt az érdeklődés: két orvos és két 
asszisztens összesen százharminc jelentke-
zőt vizsgált. Elsősorban anyajegyeket néz-
tünk meg, hogy az esetleges rosszindulatú 
elváltozásokat kiszűrjük. A bőrgyógyászati 
tumorokra is igaz, hogy ha időben felfedez-
zük őket, nagyban megnőnek a gyógyulási 
esélyek. A  szűrés nemcsak a korai felis-
merést, hanem a megelőzést is jelenthe-
ti abban az esetben, ha olyan szabálytalan 
anyajegyeket fedezünk fel, amelyek később 
melanómává (a bőr pigmenttermelő sejt-
jeiből kiinduló rosszindulatú daganattá) 
alakulhatnak.

Milyen esetekkel találkoztak a szűrő-
napon?

Melanómát nem, de egyéb rosszindulatú 
bőrdaganatra utaló gyanús elváltozást ta-
láltunk. Azért hangsúlyozom, hogy gyanús, 
mert végső diagnózist csak a műtét utá-

A szűrés a korai felismerés mellett  a megelőzést is jelentheti
A II. Kerületi Önkormányzat idén tavasszal 
is szervezett ingyenes lakossági szűrő-
napokat. A vizsgálatokat több helyszínen, 
május 26. és június 16. között négy szom-
bati napon végezték el a szakorvosok. 
Az egészségnapok célja – az előző évekhez 
hasonlóan – a lakosság nagy részét érintő 
krónikus betegségek korai felismerése, vala-
mint a felmerülő egészségügyi, étkezési és 
életmódbeli kérdések megválaszolása volt.
 

ni szövettani vizsgálat ad. Találtunk olyan 
daganatmegelőző elváltozásokat is, ame-
lyekből később esetleg kialakulhat tumor. 
Ezeknél az időben felismert állapotoknál 
a további rendszeres gondozás kiemelten 
fontos. 

Évek óta rengeteget lehet hallani a na-
pozás veszélyeiről. Bőrgyógyászként mit 
gondol, mennyire vagyunk tisztában 
ezekkel?

A szűrőnap alkalmat adott arra is, hogy 
elmondjuk a hozzánk fordulóknak, hogyan 
védekezzenek a napsugárzás káros hatásai 

ellen. Valóban sokszor, sok helyen leírták, 
elmondták, hogy 10 és 16 óra között ne 
menjük a napra, és hogy használjunk fény-
védő szereket – de ezeket nem lehet eleget 
hangsúlyozni.

Sokan nem szívesen használnak ilyet. 
Van, aki azért, mert nem akar kemiká-
liákat magára kenni, van, aki pedig azt 
mondja, hogy ezek megakadályozzák a nap 
jótékony hatásait.

Az tény, hogy a napnak jótékony hatásai 
is vannak. Bizonyos bőrbetegségeknek, 
ekcémás, pikkelysömörös, vagy pattanásos 
bőrnek kifejezetten jót tehet a napfény, és 
nélkülözhetetlen a D-vitamin anyagcse-
réjéhez. A táplálékkal a szervezetbe bevitt 
előanyagok a napsugárzás hatására alakul-
nak a bőrben D-vitaminná. A fényvédőkre 
azonban szükség van a káros hatások miatt. 
Korai káros hatás a leégés, illetve a bizonyos 
gyógyszerek szedésekor bekövetkező fény-
érzékenység. Gyakran hallhatjuk azt is, hogy 
a bőr nem felejt. Ez azt jelenti, hogy az évek, 
évtizedek során a bőrünket ért UV-dózisok 
összeadódnak, és egy bizonyos szintet át-
lépve DNS-károsodást okoznak a bőr sejt-
jeiben. Ebből fakadnak a késői ártalmak: 
a daganatképződés, illetve a korai bőröre-
gedés, ami fokozott ráncosodással, illetve 
a fénynek kitett területeken a bőr kifolto-
sodásával jár. 

A fényvédő szerek hátránya, hogy azt a 
hamis illúziót kelthetik, hogy ha bekentem 
magam ötvenfaktoros naptejjel, akkor nem 
lehet semmi bajom. Ez nem így van. Segíte-
nek a káros hatások kivédésében, de teljes 
védelmet nem nyújtanak. A fényvédő sze-

Az önkormányzattal együttműködve a Budapesti Szent Ferenc 
Kórház kardiológiai vizsgálatokkal, szív- és érrendszeri, valamint 
cukorbetegség-kockázati felmérésekkel vett részt az ingyenes 
egészségnapokon. Ahogy a kórház főigazgatójától, dr. Toldy-Sche-
del Emiltől megtudtuk, az idei tavaszi szűrőnapokra több mint 
hetvenen jöttek el.

– Azt tapasztalom, hogy az emberek – legalábbis a II. kerü-
leti lakosok – egyre inkább egészségtudatosak – nyilatkozta a 
főigazgató. – Ez abban is megmutatkozik, hogy tudják, milyen 
panasszal, hova forduljanak, így minket kardiológiai és diabeto-
lógiai problémákkal kerestek meg. A szűrőnapi esetek mintegy 

felében volt szükség további vizsgálatokra. 
Nagyon hasznosnak találom az önkormányzat kezdeményezését egyrészt a már emlí-

tett egészségtudatosság növelése miatt, másrészt pedig azért, mert az utóbbi években 
megváltozott az egészségügy elérhetősége. Ez alatt azt értem, hogy nem biztos, hogy 
ahová a beteg a panaszával fordul, ott reagálnak a leggyorsabban és a legjobban az 
adott problémára. Úgy gondolom, hogy a kórházaknak és rendelőintézeteknek kellene 
alkalmazkodniuk a betegekhez. Mi, a magunk részéről, azzal szeretnénk megkönnyí-
teni a hozzánk fordulók dolgát, hogy a jövőben kétműszakos ambulanciát tervezünk 
bevezetni, így reggel 8 és este 20 óra között állunk majd a járóbetegek rendelkezésére. 
Azt szeretnénk, hogy az egészségügyi ellátás valóban mindenki számára elérhető, ma-
gas színvonalú szolgáltatás legyen.
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A szűrés a korai felismerés mellett  a megelőzést is jelentheti

rekben lehetnek fizikai szűrők, ezek vissza-
verik a napfényt, és kémiai szűrők, amelyek 
a bőrben gátolják a biológiai hatások és a 
gyulladás kialakulását. Gyerekeknél inkább 
a fizikai szűrőket tartalmazó készítményeket 
ajánljuk. Az is fontos, hogy mindig 15-20 
perccel azelőtt kell bekenni magunkat, hogy 
kimennénk a napra, és szükséges időnként 
megismételni a bekenést.

Mit tehetünk bőrünk egészségéért?
Mindenkinek minden évben legalább 

egyszer el kellene mennie bőrgyógyászati 
szűrésre. Ha valakinek a családjában elő-
fordult már bőrdaganat, illetve ha nagyon 
sok anyajegye van, akkor ajánlott a gyako-
ribb szűrés. Nagyon fontos, hogy komolyan 
vegyük a fényvédelmet – mindenki a maga 
bőrtípusának megfelelően. Egy fehérbőrű, 
kékszemű embernél nagyobb a kockázata 
a leégésnek, mint egy kreolnál, aki sokkal 
jobban bírja a napfényt. A harmadik – és 
talán legfontosabb – pedig az önvizsgálat. 
Ha azt látjuk, hogy valamelyik anyajegyünk 
megváltozik, akár méretében, formájában 
vagy színében, vagy esetleg kisebesedik, 
viszket, forduljunk szakorvoshoz. A változás 
és a szabálytalanság jelzi az esetleges prob-
lémát. A jóindulatú anyajegyek szabályosak, 
szimmetrikusak, egyszínűek. Akkor is érde-
mes felkeresni a bőrgyógyászt, ha egy anya-
jegy megsérül – nem azonnal, akkor elég egy 
kis hámosító, gyulladáscsökkentő krémmel 
kezelni – hanem néhány hét elteltével érde-
mes ellenőriztetni. Azokra az anyajegyekre 
érdemes nagyobb figyelmet szentelni, ame-
lyek állandó irritációnak vannak kitéve, a 
hölgyeknél például a melltartó vonalában, 
férfiaknál a borotvált helyeken lévő anya-
jegyekre.

Mit gondol az évente kétszer rendezett 
ingyenes egészségnapokról?

Nagyon jó és hasznos kezdeményezésnek 
tartom, és mindenkit csak biztatni tudok, 
hogy éljen a lehetőséggel. Aki azonban va-
lamiért lemaradt, az se keseredjen el, mert 
a Fekete Sas utcai rendelőben a bőrbetegsé-
gek kezelése mellett természetesen szűrő-
vizsgálatokat is végzünk, csak előre be kell 
jelentkezni. Mindenkit várunk.

– Az önkormányzat támogatásával 2011 óta 
évente két alkalommal biztosítunk a felnőtt 
lakosság számára számos betegségcsoportra 
kiterjedő szűrővizsgálatot – mondta el la-
punknak dr. Nyilas Zsuzsanna orvosigazgató. 
– Ennek célja egyrészről a populáció egész-
ségtudatosságának erősítése, a betegségek 
korai felismerése, másrészről ide tartozik a 
már kialakult betegségek jelenlegi állapot-
felmérése is. 

A szűrés helyszínén a lakosok néhány óra 
alatt több rendelésen is megfordulhatnak, 
így a vizsgálatok után képet kapnak je-
lenlegi testi állapotukról figyelemfelkeltő 
mértékben. 

Örömünkre szolgál, hogy az immár ha-
gyománnyá vált kezdeményezés egyre 
népszerűbb, folyamatosan emelkedik a 
szűrőnapokon jelentkezők száma. Míg két 
éve tavasszal a három helyszínen összesen 
252-en vették igénybe az egészségnapokat, 
idén már 443 résztvevőt számoltunk. Ez 
azért is fontos, mert például a szív-érrend-
szeri megbetegedés világszerte, így Ma-
gyarországon is vezető halálok, de előkelő 
helyen áll a daganatos betegség és az agyi 
érbetegség (stroke) előfordulása is. Minden 
megelőzési lehetőség csökkentheti ezeknek 
a súlyos kórformáknak az előfordulási vagy 
súlyosbodási kockázatát. Az egészségnapok 
lehetőségeit főként nők használják ki, ke-
rületünkben, de országos viszonylatban is, 
csaknem kétszer annyian, mint a férfiak.

Idén május 26-án a Községház utcai 
rendelőben 197, június 2-án a Kapás utcai 
rendelőben 230, végül a két szűrőnapról 
továbbirányítva június 16-án a Fillér utcai 
kardiológián 16 felnőtt jelentkezőt fogad-
tunk. A 443 résztvevő összesen 1164 vizs-
gálaton vett részt, 216 főt szűrtünk ki és 
rendeltünk vissza vagy irányítottunk további 
kivizsgálásra vagy ellátásra. 

Az egészségnapokon legtöbben a bőrgyó-
gyászat, a belgyógyászat, a vastagbélrákszű-
rés rendeléseit választották, de népszerű volt 
a dietetikai tanácsadás, a tüdőgyógyászat, a 
nőgyógyászat és a szemészet is. Sokan ismer-
kedtek meg a nordic walking-technikával 
is. Idén tavasszal a szűréseken 31 harminc 
év alatti fiatal is megjelent. 

Összehangolt csapatmunkával, szak-
értelemmel várjuk ezeken a napokon a 
pacienseket, hiszen pár óra alatt több 
százan fordulnak hozzánk bizalommal, 
közben rengeteg kérdés is elhangzik a 
megelőzés, egészségmegőrzés, életvitel-
javítás területéről, de az is előfordulhat, 
hogy nehezebb helyzetekkel is szembe 
kell néznie paciensnek, orvosnak, szak-
asszisztensnek egyaránt. 

Legközelebb ősszel várjuk a II. kerületi 
érdeklődőket az egészségnapokon. Remé-
lem, szép számban köszönthetjük az új és 
visszatérő egészségtudatos jelentkezőket 
– tette hozzá dr. Nyilas Zsuzsanna.
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1818. július elsején született a legismertebb 
magyar orvos, az anyák megmentője, Sem-
melweis Ignác, akiről 1947 óta ezen a napon 
emlékezik meg a magyar orvostársadalom. Eb-
ből az alkalomból a II. Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálata minden évben ünnep-
séget tart az egészségügyi ágazat kerületi dolgo-
zóinak, amit idén is a 2010-ben II. Kerületért 
Emlékéremmel kitüntetett reumatológus fő-
orvos, dr. Törös Edit rendezett. Az eseményen 
részt vett Dankó Virág alpolgármester, Szalai 
Tibor jegyző és Kolláth Adél kabinetvezető.

A műsorvezetőként is közreműködő dr. Tö-
rös Edit Semmelweis Ignác születésének kö-
rülményeit idézte fel, amikor még nemhogy 
elképzelhetetlen volt az apás szülés, de a szülő 
nő ruháját sem lehetett felhajtani az újszülött 
érkezésekor. A főorvos asszony azt is elmond-
ta, hogy a kormány 2018-at Semmelweis-év-
vé nyilvánította, a róla elnevezett budapesti 
egyetemen pedig az intézmény rektora avatta 
fel június 30-án a Semmelweis Ignácra emlé-
kező szoborcsoportot. 

A bicentenáriumi ünnepségen dr. Polák 
László, az Egészségügyi Szolgálat főigazgatója 
is megemlékezett a legnagyobb magyar or-
vosról, akinek máig ható üzenetét így foglalta 
össze: – Az orvosi munkában fontos a beteg-
ellátás iránti szenvedély, a beteg iránti szelíd 
alázat, a legapróbb részletekig menő odafi-
gyelés és az önzetlenség. – Emlékeztetett arra 
is, hogy Semmelweisnek erős ellenszélben 
kellett harcolnia azért, hogy kötelezővé tegye 
a betegek vizsgálata közötti kézmosást. Ez ma 
már első számú alapkövetelmény, sőt, min-

Felemelő ünnepség Semmelweis-nap alkalmából
Olyan vastapsot és ovációt még biztosan 
nem láttak a Kapás utcai rendelőintézet 
falai, mint amilyen a Semmelweis-napi 
ünnepség fellépőit köszöntötte. Az anyák 
megmentője születésének 200. évfordulóján 
a különleges műsor mellett az ágazat legki-
válóbb dolgozóit kitüntetésben részesítet-
ték, illetve az intézet minden munkatársa 
külön anyagi juttatást is kapott a fenntartó 
II. Kerületi Önkormányzat jóvoltából.
 

den orvos zsebében ott lapul a kézfertőtlenítő, 
és a rendelőintézet folyosóin is kint vannak a 
fertőtlenítőoldatos adagolók, amit a betegek 
is használhatnak.

Az önkormányzat nevében Dankó Virág al-
polgármester köszöntötte a résztvevőket. El-
mondta, mostanra már bizonyosnak tűnik, 
hogy a rendelőintézet a Frankel Leó úton új, 
korszerű, minden igényt kielégítő épületet 
kaphat.

– A mindennapokban sokszor alkalmazkod-
nunk kell a minket körülvevő körülmények-
hez – hangsúlyozta az alpolgármester. – Egy új 
épület megtervezése, illetve majd az átköltözés 
lehetőséget teremt az alkotó munkára, új öt-
letek megvalósítására.

Dankó Virág példaként a Henger Utcai 
Mozgásszervi Rehabilitációs Központot hozta 
fel, amelynek létrehozása szintén új inspi-
rációt és szakmai többletet hozott magával. 
Hallgatóságát arra biztatta, hogy vegyen részt 
az új munkahely kialakításában, kezdemé-
nyezéseit, gondolatait ossza meg. Beszéde 
végén köszönetet mondott a szakrendelő 
dolgozóinak egész évi munkájukért, illetve 
azért a közösségért, aminek fenntartóként 

és visszatérő vendégként a kerület vezetői is 
részesei lehetnek.

A Semmelweis-nap az egészségügyben ki-
emelkedő munkát végzők elismerésére is 
alkalmat teremetett. Polgármesteri dicsé-
retet Ludman Erika területi védőnő kapott. 
Az Egészségért cím orvosi fokozatát dr. Jónicz 
Judit szemész főorvos, szakdolgozói fokozatát 
pedig Schafarek Csilla fül-orr-gégészeti asz-
szisztens vehette át. Dr. Szirányi Endre sebész 
főorvos a főigazgatói dicséret első, Vígh Ka-
talin urológiai asszisztens a második, Baicsev 
Elisabeta pénzügyi előadó pedig a harmadik 
fokozatában részesült. Idén vehette át arany-
diplomáját dr. Gerencsér Károly fül-orr-gégész 
főorvos, valamint dr. Kolonics István belgyó-
gyász, kardiológus, angiológus főorvos, aki-
ket a Törös Alapítvány 2011 nevében dr. Törös 
Edit köszöntött. A bicentenárium alkalmából 
az alapítvány kuratóriumának döntése alapján 
az alapító főorvos Freindlich Éva gyógyászatise-
gédeszköz-forgalmazónak díszoklevelet adott 
át, tíz éve nagy odaadással folytatott, nélkülöz-
hetetlen munkája elismeréseképpen.

Az ünnepi műsorban közreműködött a 
II.  Kerületért Emlékéremmel kitüntetett 
Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművész, Járdá-
nyi Gergely, Mohai Gábor Radnóti- és Kazin-
czy-díjas előadóművész, Horváth Melinda ifjú 
hegedűművész és Stahl Zsigmond, a Weiner Leó 
Zeneművészeti Iskola csellista növendéke. 
A különleges alkalommal különleges művész-
vendégek is felléptek: Kiss B. Atilla Kossuth- 
és Liszt-díjas operaénekes, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem művésztanára növen-
dékével, a vietnami Ninh Duc Hoang Longgal 
érkezett. A fiatal énekest a televíziónézők is jól 
ismerik és szívükbe is zárhatták, ő volt ugyanis 
az idei Virtuózok felnőtt kategóriájának győz-
tese. Mester és tanítványa Erkel Ferenc Bánk 
bán című operájából a Hazám, hazám kezdetű 
áriát adta elő, amit a közönség felállva, szűnni 
nem akaró vastapssal jutalmazott.

Péter zsuzsaNNa
Ninh Duc Hoang Long és tanára, Kiss B. 
Atilla

Járdányi Gergely nagybőgőművészt Wehner Krisztina 
zongoraművész kísérte
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Pesthidegkúti
Művészeti
Fesztivál
augusztus 30 - szeptember 2.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ünnepi megnyitó: 
augusztus 30. csütörtök19.00
A fesztivált megnyitja: Dr. LÁNG ZSOLT, 
Budapest II. kerületének polgármestere, 
a fesztivál házigazdája
Fővédnök: VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter, 
Budapest 4. számú választókerületének 
országgyűlési képviselője

A fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

augusztus 30. csütörtök 19.00
Szörényi Levente - Bródy János:

KŐMŰVES KELEMEN
a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka
Rendező: Cseke Péter
A belépés díjtalan.

augusztus 31. péntek 19.30

HOLDJÁRAT
Tompos Kátya koncertje
Jegyár: 2600 Ft

szeptember 1. szombat 19.30
Marcel Mithois:

A FÉRJVADÁSZ
az Egri Gárdonyi Géza Színház előadása - zenés vígjáték
Rendező: Blaskó Balázs Jászai-díjas
Jegyár: 2800 Ft

szeptember 2. vasárnap 19.00

CSILLAGOK 
ÉGEN-FÖLDÖN
Látványos jubileumi varieté show a szabad ég alatt
Jegyár: 2400 Ft   |   Gyermekjegy: 1200 Ft

A bérlet ára az esti előadásokra:  6500 Ft
Jegyek vásárolhatók a helyszínen és az Interticket hálózatán 
keresztül. Fesztiválbérlet kizárólag a helyszínen vásárolható.

Fesztiválbérlet

A Budai Főnix Kulturális Egyesület a nyári 
hónapokban is folyamatosan működik, és 
remek programokkal várja régi és új tagjait, 
illetve minden érdeklődőt. 
Programok júliusban: 10.: Vitorlázás Alsóör-
sön. 12.: Burgenlandi program ismertetése, 
festőkör: Goya élete, filmvetítés. 17.: kirándu-
lás az önkormányzat támogatásával: Kalocsa 
– Szelidi-tó. 19.: Klubdélután, kirándulásokra 
jelentkezés, befizetés. 24.: Vitorlázás Alsó-
örsön. 26.: Látogatás a Pálvölgyi-barlangba. 
31.: Kétnapos burgenlandi kirándulás autó-
busszal, az önkormányzat támogatásával.
Programok augusztusban: 7.: Kéz-Mű-Remek 
– a kiállítás megtekintése a Műcsarnokban. 
9.: Kárpátaljai kirándulásra jelentkezés, film 
Csontváry Kosztka Tivadarról. 14.: Vitorlázás 

Alsóörsön. 16.: Beethoven – a zenei óriás mű-
veiből Simonffy György karnagy válogat. 23.: 
a szeptemberi kirándulások megbeszélése, 
befizetése. 27.: Üdülés Zamárdiban szep-
tember 3-ig.
Szeptemberi előzetes: 6.: Ótátrafüredi kirán-
dulásra jelentkezés, film Leonardo da Vinci 
életéről. 13.: Névnapok ünnepe. 17-21-ig: 
Kárpátaljai kirándulás. 5 nap, 4 éj, félpanzió. 
Támogató a Rákóczi Szövetség.
Az esetleges változásokról a www.macso-
da.hu/fonix weboldalon lehet tájékozódni. 
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).

Lelki gravitáció

Színes nyári programok a Főnix egyesülettel

ÖsszetArtozunK II. címmel nyílt kiállítása a II. kerületben élő festőművésznek, Forster 
Jakabnak. A tárlat JúLIUS 30-ig tekinthető meg keddtől péntekig 10.00 és 18.00 óra kö-
zött az Erdély Művészetéért Alapítvány E-Galériájában (1055 Falk Miksa utca 8.). A nyit-
vatartás alatt előzetes telefonos egyeztetés szükséges: (06 20) 466-3011.

A Vízivárosi Galéria Három művész-soroza-
tában ezúttal két magyar férfi és egy német 
hölgy mutatkozott be: Kalmár János szobrász, 
aki Budapest mellett Párizsban alkot, Szotyo-
ry László festő, aki folyamatos kapcsolatot tart 
a különböző országokból ide érkező ösztön-
díjas művészekkel, valamint a festményeket 
és textilmunkákat is kiállító Jutta Obenhuber, 
aki szinte második otthonának tekinti Ma-
gyarországot, hiszen új alkotásait rendre ha-
zánkba, több ízben a Vízivárosi Galériába is 
elhozta. 

A közös tárlatot P. Szabó Ernő művészet-
történész nyitotta meg, aki a három művész 

három igen különböző stílusú és tartalmú 
alkotásainak közös nevezőjét Kalmár László 
szobor-sorozatának címében, a Lelki gravi-
tációban találta meg. Mint mondta, szellemi 
és geográfiai értelemben vett nyitottságuk 
mellett mélyebb szálak is összekötik őket. 
Ez a kapocs pedig a költőiség, ami ott rejlik 
mindhármuk munkáiban. 

A kiállítás JÚLIUS 25-ig tekinthető meg 
a Vízivárosi Galériában, keddtől péntekig 
13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig (1027 
Kapás utca 55. Tel.: 201-6925; www.vizivaro-
sigaleria.hu).

Pzs
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A BAár–mAdAs általános iskola diák-
csapatának és pedagógusainak villámcső-
dülete frissítette fel az arra járók lelkét a 
Széll Kálmán téren június 11-én délelőtt. 
A reformáció 500. évfordulójára komponált 
„SOLAmok” – Kálvin kottájának kreatív 
kánon változata, illetve Draskóczy Lídia: 
Mindenre van erőm kezdetű szerzeménye 
szerepelt a flashmob repertoárján.

Tíz ország, tizenöt különböző SEK/IES isko-
lájából közel százötvenen érkeznek az évente 
megrendezett rendezvénysorozatra, amely-
nek idén a Hűvösvölgyi úti SEK Iskola adott 
otthont. A 11–16 éves chilei, equadori, spa-
nyol, guatemalai, dél-afrikai, brit, paraguayi, 
amerikai, dominikai és olasz gyerekeket csa-
ládoknál szállásolták el, akik ezen keresztül is 
megismerhették hazánk hétköznapjait. 

A szervező II. kerületi intézmény, az 1997-
ben alapított SEK Budapest International 
School óvoda és iskola tagja a SEK – Inter-
national Education Systems intézményeinek, 
amelynek több mint százéves tapasztalata van 
az oktatás területén. Jelenleg 24 óvodájuk és 
iskolájuk, valamint két egyetemük működik 
három földrészen. 

Az idei fesztivál megnyitójára hazánkba lá-
togatott az alapító fia, Jorge Segovia Bonet, aki 
ma is irányítja az anyaintézményt, mint a SEK 
Nemzetközi Szervezet elnöke. Május 28-án 
megnyitotta az InterSEK Kulturális Fesztivált, 
egyben felavatta az intézmény új épületszár-

A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az 
M5 csatorna tavaly ősszel hirdette meg a 27. 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetség-
kutató Versenyt 14–20 év közötti fiataloknak. 
A legjobb, legtehetségesebb fiatal feltalálók-
nak és tudósoknak tíz díjat, két különdíjat és 
a díjakkal járó közel kétmillió forint ösztön-
díjat osztott ki június 5-én a Magyar Innová-
ciós Szövetség. Valamennyi díjnyertes pálya-
munkát, valamint a leglátványosabb, kiemelt 
dicséretben részesített találmányokat és tu-
dományos kutatási eredményeket kétnapos 
kiállításon tekinthették meg az érdeklődők.

Berzsák Bulcsú, a Baár–Madas református 
gimnázium 11. osztályos tanulója az általa ki-
fejlesztett tartásjavító hátizsákkal kiemelt di-
cséretet nyert el. A gimnazista, aki érettségi 
után a Budapesti Műszaki Egyetem Építész-
mérnöki karán szeretné folytatni tanulmá-
nyait, szabadidejében gyerekkorától kezdve 
olyan fejlesztésekkel foglakozik, melyek meg-
könnyíthetik a hétköznapokat. Ez az évek óta 
tartó kísérletezés hozta meg idén gyümölcsét, 
mikor bő fél évig tartó komoly munka ered-
ményeként tartásjavító táskát tervezett és va-
lósított meg, amiért a verseny zsűrije kiemelt 
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Tartásjavító hátizsákot készített a fiatal feltaláló

dicséretben részesítette. Konzulensének Bul-
csú gimnáziumi fizikatanárát, Horváth Norbertet 
kérte fel, aki tavaly Mol-Mester M-díjat nyert, 
2016-ban Ericsson-díjban részesült, ez alka-
lommal pedig büszkén kísérte el tanítványát a 

díjátadóra. A versenyre összesen 106 nevezés 
érkezett, közülük 69-et javasoltak továbbgon-
dolásra – köztük Bulcsú táskatervét is.

Forrás: reForMatus.hu
 MaGyar iNNováCiós szÖvetséG 

Jótól jót tanulni
Június 8-án adták át az idei év „Bonis Bona – 
A nemzet tehetségeiért” díjakat a Pesti Vigadóban, 
ahol Kiváló Tehetségfejlesztő díjat vett át Simonné 
Puskás Judit is, a Berczik Sára Budai Táncklub ve-
zetője, aki klasszikus balettet, valamint modern 
táncot tanít. Az elismerő címet 2013 óta olyan, a 
tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző 
pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, 
felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil szervezetek 
tehetségsegítői és a tehetséggondozás területén 
működő szervezetek vehették át, akik és amelyek 
tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak 
tehetséges gyermekek előrehaladásához. Idén 
összesen 62 szakember, szervezet és önkormányzat 
részesült elismerésben a sokévnyi, eredményes 
tehetséggondozó munkájáért. A díjakat Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára, valamint dr. Illés Boglár-
ka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős 
helyettes államtitkár adta át.

Másfél száz külföldi diák látogatott a II. kerületbe

nyát, amit szeptembertől már használatba is 
vehetnek a diákok.

A fesztivál célja az volt, hogy a vendégekkel 
megismertessék hazánkat, ezzel is szélesítve 
a Magyarország jó hírét építők körét. 

– A programsorozat kulturális híd az orszá-
gok között, és különös büszkeséggel tölt el, 
hogy idén mi lehettünk a szervezők, és tu-
lajdonosunk is ellátogatott erre a jeles ese-
ményre – mondta Gidró Gabriella, a II. kerületi 
intézmény igazgatója.
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A kerületi gyerekek közel fele vett részt 
sportversenyeken az idei tanévben

A kerületi sportszakmai feladatokat a II. Ke-
rületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit 
Kft. látja el, ezek elsősorban a diák- és sza-
badidősporthoz kötött tevékenységek. Emel-
lett feladata a Kolozsvári Tamás utcai Panorá-
ma Sportközpont és a pesthidegkúti Pokorny 
József Sport- és Szabadidőközpont üzemel-
tetése is. Az idei, 2017/18-as tanévben tizen-
egy különböző sportágban hozzávetőlegesen 
háromezer gyermek, tehát a második kerü-
letben tanuló 8355 fő közel 40 százaléka vett 
részt a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport 
Nonprofit Kft. által szervezett tanórán kívüli 
iskolai sportversenyeken. 

A II. Kerületi Önkormányzat nonprofit 
cége szervezi a diákolimpiákat is, melyek 
célja, hogy rendszeres és folyamatos spor-
tolási, versenyezési lehetőséget biztosítson a 
kerületi tanulóknak azon felül, hogy elősegíti 
egészséges testi-lelki fejlődésüket. Mind-
emellett ezzel a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben is népszerűsíti a különböző sport-
ágakat. Továbbá különböző sportversenyeket 
szervez és bonyolít le a kerületi sportegye-
sületekkel és iskolákkal közösen, a kerület 
minden oktatási intézményében tanuló diá-
kok részére, I–VI. korcsoportban. 

A 2017/2018-As tAnév eredményeI számoKBAn:
A II. Kerületi Kaptatón hozzávetőlegesen 3500 gyermek vett részt. A diákolimpiákon: mezei futóversenyen kb. 
500 fő, az őszi és tavaszi labdarúgótornán összesen kb. 950 fő, asztalitenisz-versenyen kb. 30 fő, sakkverse-
nyeken (egyéni, csapat, Mikulás- és tavaszi kupa) 246 fő, röplabdában kb. 170 fő, kosárlabdában kb. 30 fő, 
kézilabdában kb. 130 fő, játékos sportversenyeken kb. 120 fő, teremlabdarúgásban kb. 410 fő, kötélugrásban 
kb. 80 fő, atlétikában 253 fő mérettette meg magát szervezett körülmények között. További fővárosi és or-
szágos sikereket ért el több kerületi tanuló a Diákolimpia versenyrendszerben. Többek között kiemelendő a 
Fillér Utcai Általános Iskola kosárlabdacsapata, az Áldás Utcai Általános Iskola és a Budenz József Általános 
Iskola sakkozói, a Csik Ferenc iskola úszói, vagy a Remetekertvárosi Általános Iskola floorballosai.

A Széher úttól futottak Kárpátaljára
A véradás fontosságára és a kárpát-
aljai Ráton felépült Szent Mihály 
Rehabilitációs Központ támogatásá-
ra hívta fel a figyelmet az az ötszáz 
kilométeres futás, ami a Széher úti 
Szent Ferenc kórháztól indult június 
4-én, és öt nap múlva a kárpátaljai 
Ráton ért célba. A befutókat többek 
között Herczegh Anita, Áder János 
köztársasági elnök felesége fogadta, 
aki részt vett a rehabilitációs központ 
avatásán. Ez alkalomból a II. kerületi 
kórház és a Bethesda Gyermekkórház 
szakemberei Ráton elvégezték a helyi 
és a nagydobronyi gyermekek, illetve 
felnőttek egészségügyi szűrővizsgálatát 
is. A jótékonysági futás több állomásán 
– így a Szent Ferenc kórházban is – 
véradást tartott az Országos Vérellátó 
Szolgálat, rámutatva arra, hogy a nyári 
időszakban különösen nagy szükség 
van a vérre.

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

ECSETCSELEK TÁBOR 
12–14 éveseknek 
Ismerkedés a festészet különböző 
műfajaival és festői technikákkal
július 16–20.  
naponta 9.00–13.00 óráig

ÖN-ALKOTÓ TÁBOR 
14–18 éveseknek 
Tudj meg többet Önmagadról  
drámajátékok segítségével
július 23–27.  
naponta 9.00–13.00 óráig

MESE TÁBOR
6–10 éveseknek 
Díszlet, báb és jelmezkészítés  
által a mesék megelevenednek 
július 30–augusztus 3.  
naponta 9.00–16.00 óráig

MESTERSÉGEM CÍMERE  
KÉZMŰVES TÁBOR 
8–10 éveseknek 
Minden nap egy kézműves mesterség 
bemutatása és kipróbálása
augusztus 27–31.  
naponta 9.00–16.00 óráig

RENGETEG TÁBOR 
VELENCÉN
9–14 éveseknek 
Színjátszós alkotómunka mellett  
számháború, festékcsata, vízi  
olimpia, éjszakai játék, tábortűz…
augusztus 13–18.

Részletes leírás és jelentkezési lap  
honlapunkon található.
Információ: akrisztina.vanko@gmail.com

hosszú.indd   6 2018.06.25.   16:17:51



22. OLDAL HITÉLET BUDAI POLGÁR

pAsArétI páduAI szent AntAl-templom: JúLIUS 13-án 12 órakor 
szentmise Szűz Mária tiszteletére. JúLIUS 29-én a járművek megáldása a szent-
misék után. AUGUSZTUS 2-án Porciunkula-búcsú, 17 órakor szentségimádás, 
17.30-kor ünnepi zsolozsma, 18 órakor ünnepi szentmise. AUGUSZTUS 13-án 12 
órakor szentmise Szent Filoména tiszteletére. AUGUSZTUS 14–20. között XXIV. 
gyalogos zarándoklat ferences szervezésben Esztergom–Mátraverebély-Szentkútra. 
Információ és jelentkezés: www.ferencesek.hu/zarandoklat. AUGUSZTUS 15-én 
Nagyboldogasszony ünnepe, szentmisék 7, 12, 18 és 19.30 órakor, a szentmisén való 
részvétel kötelező. AUGUSZTUS 20.: Szent István király ünnepe, szentmisék 7, 
12 (szentmise után kenyérmegáldás) és 18 órakor. AUGUSZTUS 26-án 11.30-kor 
P. Frajka Félix hálaadó szentmiséje 65 év papi szolgálatáért (1026 Pasaréti út 137.).
országútI ferences templom: JúLIUS 20-án, pénteken szentség-
imádási napot tartanak a reggeli mise végétől a 18.30-kor kezdődő zsolozsmáig. 
AUGUSZTUS 15-én, Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ün-
nepén, a szentmisék 7.30, 10 és 19 órakor kezdődnek, a szentmisehallgatás 
kötelező. AUGUSZTUS 17-én szentségimádási napot tartanak a reggeli mise 
végétől a 18.30-kor kezdődő zsolozsmáig. AUGUSZTUS 20-án Szent István 
király, Magyarország fővédőszentje ünnepén a szentmisék 7.30, 10 és 19 óra-
kor kezdődnek. A plébánia idén nyáron immár hatodik alkalommal rendezi meg 
családos nagytáborát. Helyszín: Szigetszentmárton, időpont: JúLIUS 25–29. 
Hívják és várják a plébániához tartozó családokat. Lesz akadályverseny, lelki 
programok, sport, vetélkedők, tábortűz és még sok egyéb. Jelentkezés és infor-
máció: orszagutitabor@gmail.com (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 bibliaórák kedden 18 órakor kezdődnek. A felnőtt ifjúság alkalmai kedden 18.30, 
szerdán 18, vasárnap 17 órakor kezdődnek. A jegyesek és házasok bibliaórái szer-
dánként 18, szombatonként 17 órakor vannak. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 
(1026 Torockó tér 1.).
cImBAlom utcAI református templom: vasárnaponként 10 órakor 
istentisztelet. Tomcsányiné Szemere Sarolta „Mondától mondáig” című fali-
kárpit-kiállítása megtekinthető az istentiszteletek után szeptember 16-ig a gyü-
lekezeti teremben. AUGUSZTUS 19-én 10 órakor újkenyéri úrvacsoraosztás. 
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 
326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
A segítő szűz márIA-KápolnA búcsúja JúLIUS15-én lesz, az ünnepi 
szentmise 16 órakor kezdődik. A Sarlós Boldogasszony plébániához tartozó épület 
az Ürömi utca–Szépvölgyi út sarkán található.
BudAvárI evAngélIKus templom: az istentiszteletek vasárnaponként 
a szokott időben, 9, 11, 18 órakor kezdődnek. Keddenként 18 órakor bibliaóra a 
nyár folyamán is. AUGUSZTUS 5-én 18 órakor orgonazenés áhítat lesz (1014 
Táncsics M. u. 28.).
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Események kerületünk templomaiban

A Don Bosco nővérek rendházának fü-
ves-lankás udvarán június 18-án kezdődött 
a nyári oratórium, ahol az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának támogatásával két 
héten keresztül 180 gyerek tölthette szün-
idejét. A  tábor helyszíne elsődlegesen a 
peshidegkút-ófalui templomudvar volt, de 
a közösség az első héten a Szent István-ba-
zilikába és a Future Parkba, a második hé-
ten pedig a magyar szalézi rend központjá-
ba, Péliföldszentkeresztre is ellátogatott. 
A táborozó gyerekeket majdnem harminc-
fős önkéntes gimnazista és egyetemista 
fiatalokból álló szervezőgárda felügyelte 
szalézi animátorként és segítőként, a játé-
kokba is bekapcsolódva. 

Az idei tábor jelmondata „Gyere velem, 
menjünk együtt!” – ez volt olvasható a gyer-
mekek egyenpólóján is. Don Bosco lelkisé-
gét követve igyekeztek a gyermekek szívébe 
vésni, hogy nincsenek egyedül a világban. 

Közösen haladva és egymást támogatva si-
kerrel fedezhetik fel benső értékeiket, fej-
lődhetnek kapcsolataikban önmaguk, az 
emberek és Isten felé. 

A nyári oratóriumokat mindig közös 
imádsággal zárták, hálát adva a nap örö-
meiért és ajándékaiért. 

MedGyessy zsóFia

A II. Kerületért Emlékéremmel 
kitüntetett Déri András karmes-
ter, orgonaművész hatvanadik 
születésnapja alkalmából hála-
adó hangversenyt adott a pasa-
réti ferences templomban június 
16-án. 

Vannak megismételhetetlen 
pillanatok, órák, amikor a lelkek 
felemelkednek, összeforrnak és 
ebből a találkozásból különle-
ges teljesítmények születnek. 
A  pasaréti ferences templom-
ban a Déri András karmester, 
orgonaművész 60. születésnapja 
alkalmából tartott hálaadó hang-
versenyen a kórus kiváló éneke, a 
remek hangszeresek, a karmester 
legbensőbb érzéseit tolmácsoló 
műsor és a Gondviselőnek szó-
ló hála teremtett különleges at-
moszférát. Az  eseményen jelen 
volt Biró Zsolt önkormányzati 
képviselő, bizottsági elnök, aki 
Láng Zsolt polgármester és Varga 

Mihály miniszter köszöntését is 
tolmácsolta. 

– Nem tagadom, nagyon jól-
esik a sok szívből jövő köszöntés, 
amellyel megajándékoztak és 
megajándékoznak. Mégis, a mai 
hálaadó hangversenyt a legfőbb 
ajándékozónak, a Gondviselő 
Istennek tiszteletére és dicsőí-
tésére szeretnénk felajánlani a 
Szent Antal Kórus tagjaival együtt 
– mondta Déri András a hangver-
senyt felvezetéseképpen. – Le-
hetetlen volna felsorolni a sok 
kegyelmet és ajándékot, amit a 
Jóisten készített számomra mind 
az ajándékba kapott emberekben, 
mind életem történéseiben. 

Megköszönte művészbarátainak 
– Andrási Mónikának, Reményi Esz-
ternek, Bujtás Andrásnak és Földváry 
Balázsnak – és a felnövekvő orgo-
nistanemzedék egyik jeles tagjá-
nak, Déri Antalnak, hogy csatla-
koztak az ünnepi műsorhoz.

Hangverseny Déri András 
születésnapja alkalmából

„Gyere velem, menjünk együtt!” – nyári oratórium Pesthidegkúton
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A professzor asszony korszakok-
ra bontva vette végig az emberi 
élet szakaszait és mutatta be azok 
feladatait. Előadásából megtud-
hattuk, hogy az azonosságtudat 
akkor születik meg, amikor a kis-
gyermek először mondja ki: én. 
Életünk meghatározó szakasza az 
első életév, ekkor tanulunk meg 
szeretni, kötődni, örülni. Ebben 
a korszakban az édesanyáknak 
van döntő szerepük, hiszen ők 
jelentik az elsődleges kötődési 
mintát. A  babáknak szükségük 
van az édesanya állandó jelen-
létére, ez értelmi és érzelmi in-
telligenciájukra is kihat, és ettől 
függ, hogy a gyermek később bíz-
ni fog-e az emberekben. 

A második életévben az önál-
lóság készségét kell megerősíte-
ni. Ebben a korszakban úgy kell a 
gyermek mellett lenni, hogy egy-
szerre óvjuk és engedjük – főleg 
mozgásos – próbálkozásait, ez az 
önmagára ébredés időszaka.

Óvodáskorban történik a tár-
sadalmi nemi identitás megerő-
sítése. A férfi és női szerepeket, 
tevékenységeket játékon keresz-
tül próbálgatják és gyakorolják a 
gyerekek.

Hat- és tízéves kor közé esik a 
bal agyfélteke megérése. A hang-
súly a teljesítményre kerül. Ez az 
időszak az önbizalom kialakulá-
sa szempontjából fontos. Tízéves 
korig a gyermek azt hiszi el, amit 
mondanak róla. Ezért fontos, 
hogy a kisgyermeket sokat báto-
rítsuk, dicsérjük.

Tízéves kor körül a pubertás 
beköszöntével ébred önmagára a 
kiskamasz, és ekkor indulnak el 
a szervezetben a testi és pszichés 
változások. A kamaszkorban már 
létkérdések is felmerülnek; mi 
az élet, mi az én utam, mi az én 
feladatom. 

Az előadó sajnálattal fejtette 
ki, hogy a mai világ hedonista 
életelveket kínál a fiataloknak, 
pedig a legfontosabb nem az 

Ha életet kapok, az a dolgom, 
hogy szeressem és továbbadjam

A Templomkerti esték jóté-
konysági rendezvénysorozat 
júniusi előadásán kerületünk 
díszpolgára, Prof. Dr. Bagdy 
Emőke Prima Primissima dí-
jas klinikai szakpszichológus, 
pszichoterapeuta beszélt az 
identitás kialakulásáról.
 

anyagi javak hajszolása, sokkal 
inkább emberi kapcsolataink ki-
alakítása és ápolása. Bagdy Emő-
ke szerint az tekinthető felnőtt 
személyiségnek, aki tud adni, 
elköteleződni és felelősséget 
vállalni. Ez nem jellemző a mai 
fiatalokra, pedig 20–25 éves kor 
körül el kellene, hogy jöjjön en-
nek az ideje. 

– Ha életet kapok, az a dol-
gom, hogy szeressem, óvjam és 
továbbadjam – fogalmazott a 
pszichológus, aki arról is beszélt, 
hogy az élet két legfontosabb pil-
lére a család és a hivatás, illetve, 
hogy akkor is lehet termékeny 
életet élni, ha az embernek nem 
születik saját gyermeke, de életet 
lehel más, kisebb vagy nagyobb 
emberi közösségbe. Szóba ke-
rült az életközépi válság fogalma 
is, amely 45–50 éves kor körül 
éri el a legtöbb embert, és szinte 
megkerülhetetlen szakasza éle-
tünknek. Ekkor döccen egyet az 
életünk, szembe kell néznünk 
veszteségeinkkel, csendesebb 
vizekre kell eveznünk, új célokat, 
feladatokat kell kitűznünk. Fon-
tos kérdés az integritás megőr-
zése, illetve, hogy környezetünk 
segít-e méltósággal megőrizni 
azt, akik vagyunk.

Előadása végén a nemzeti ön-
azonosságról, a hazafiságról is 
szólt Bagdy Emőke. Itt is nagy 
felelősség hárul a szülőkre, akik-
nek bele kell ültetni gyermekük 
szívébe a hazaszeretetet, hiszen 
nemzeti hovatartozásunk is ré-
sze identitásunknak, a valahová 
tartozás érzése alapvető érzelmi 
szükségletünk. Pzs
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A gyerekekre a vakáció kitörését követően sokkal jobban kell ügyelni. A rendőr-
kapitányság a nyári szünet előtt az iskolákban tartott tájékoztatást a diákoknak a 
nyaralás veszélyeiről, de különböző nyári táborokba is meghívták munkatársaikat, 
hogy baleset-megelőzési és közbiztonsági előadásokat tartsanak.

– Nyáron még több gyerek ül kerékpárra, vagy használ rollert – hívta fel a figyelmet 
Móré Szabolcs alezredes, a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának 
vezetője. – Kérem az autóval, vagy motorkerékpárral közlekedőket, hogy a nyári 
szünetben még jobban figyeljenek rájuk, mert a vakáció heteiben akár felnőtt fel-
ügyelete nélkül is az utcákon tartózkodhatnak.

Az alezredes arra is rámutatott, hogy a nyaralni indulók ne feledjenek el gon-
doskodni üresen hagyott otthonuk biztonságáról. Az ajtók, ablakok zárása, vagy a 
riasztóberendezés bekapcsolása mellett fontos, hogy lehetőleg legyen valaki, aki 
rá tud nézni az üresen maradt lakásra.

– Kérjük meg ismerősünket, hogy nézzen be a szobákba, kapcsoljon villanyt kis 
időre, ürítse ki a postaládát. Lássák, hogy van mozgás a házban. És ami nagyon 
fontos, ne kürtöljük világgá, hogy nyaralunk. Manapság nagy divat megosztani a 
közösségi oldalakon a frissen készült fotókat, amelyek a baráti körnek bizonyosan 
tetszenek, de a rossz szándékú emberek azt a következetést vonhatják le belőle, 
hogy a lakás üres. Nyaranta számos esetben törnek be olyan házakba, amelyek lakói 
éppen szabadságon voltak. Gondoljuk meg, hogy megéri-e tippet adni a betörőknek! 
Lehet, hogy érdemesebb az utazás végén közkinccsé tenni a legjobb képeinket.

Az autóval úton lévők számára a rendőrkapitányság azt javasolja, hogy főként 
a folyadékbevitelre figyeljenek, hiszen a meleg időszakban a vízhiány rosszabb 
koncentrációt és lassabb reakciót okoz. Szintén a gépkocsivezetőktől kérik, hogy 
ügyeljenek a motorkerékpárral közlekedőkre, és engedjék el őket a sávok között, 
ahogyan erre a KRESZ is lehetőséget ad.

– A II. kerületi Rendőrkapitányság nevében ezúton is kellemes, gondtalan nya-
ralást kívánok a kerület lakóinak, egyben köszönjük az olvasók figyelmét, amely a 
tapasztalatok szerint hozzájárult a bűncselekmények megelőzéséhez – hangsúlyozta 
Móré Szabolcs. – Számos alkalommal derült ki ugyanis – például a trükkös csalók 
próbálkozásai során –, hogy a Budai Polgár olvasói időben felismerték korábban 
ismertetett módszereiket, és nem váltak bűncselekmények áldozatává.

A ii. kerületi rendőrkapitányság a vakációra készülők figyelmét 
arra hívja fel, hogy az áldozattá válás és a balesetek elkerüléséért 
magunk is sokat tehetünk.

Nyáron is biztonságban

Öntöttgumi-burkolatú sportpályát építettek a régi, aszfaltos focipálya helyén 
a Cseppkő utca és a Zöldkert út kereszteződésénél lévő játszótéren 400 négy-
zetméteren. A II. Kerületi Önkormányzat beruházásában zajló, nettó 14 millió 
forint értékű munkával június végére elkészült a kivitelező.

Kísérleti jelleggel korlátozott várakozási övezet üzemel a hűvösvölgyi városrész-
központban a Hidegkúti út–Bátori László utca–Toldi Miklós utca–Ördögárok utca–
Hidegkúti út U alakú útvonalon, valamint a Máriaremetei út Vezér és Bükkfa utca 
közötti szakaszán és a Rezeda utcai önkormányzati parkolóban. A korlátozás kétórás, 
díjfizetés nincs. Az időszak hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óráig tart majd. 
A várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű 
szélvédő üvege mögött – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű 
eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A szabályok betartását a Városrendészet 
ellenőrzi, a bírság összege 5–50 ezer forintig terjedhet. Az első két hétben csak 
figyelmeztetést alkalmaznak. A módosítással a II. Kerületi Önkormányzat célja, hogy 
az okmányirodai, postai, kereskedelmi ügyeket intézők, vagy a parkot, játszóteret 
használók napközben is meg tudjanak állni rövidebb időre, mivel a területet nagyon 
sokan P+R parkolóként használják, így a helyi lakók az ügyintézéshez alig találnak 
várakozóhelyet. Az önkormányzat lehetőségei korlátozottak, hiszen a környéken nincs 
a tulajdonában parkoló kialakítására alkalmas terület.

Korlátozott várakozási övezet 
Hűvösvölgyben

Bombát találtak a Fillér utcában

A Budai Polgár fo-
tópályázatára a 
következő bekül-
dési határidő jú-
lius 31-én éjfél, a 
képeket a honap-
fotoja@gmail.com 
e-mail-címre várjuk.
A júniusi hónap fotója: 
Pethő Mária Anna 
– Mechwart liget

A HónAP FoTóJA JúnIUS

Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

Július 4-én egy 203 milliméter átmérőjű, szovjet gyártmányú betonrombo-
ló gránátot találtak egy Fillér utcai építkezésen. Hat társasházat kiürítet-
tek, a Fillér utca egy szakaszát és az épület környékét száz méter sugarú 
körben egy időre lezárták, majd a gránátot elszállították

Felújították a sportpályát
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Virágszőnyeg a ligetben
Idén is szemkápráztató virágszőnyeget 
alkottak a Mechwart liget karbantar-
tásán és szépítésén fáradozó kertészek 
a II. Kerületi Önkormányzat megbí-
zásából. A 2013-ban a Magyarország 
legszebb főtere címet elnyert parkban 
jelenleg mintegy négyszáz négyzetmé-
teren hétféle virág pompázik – 
a kiültetés után megerősödve.

A II. Kerületi Önkormányzat idén is meg-
hirdeti a kerület meglévő zöldterületeinek 
gondozását célzó pályázatát. A „Közterü-
letek szépítése a II. kerületben” elnevezésű 
kiírásra azok a lakók nevezhetnek, akik 
különös gonddal ápolják a házuk előtti 
közterületet.

Önkormányzatunk ezzel a pályázattal 
szeretné a kerületben élőket ösztönöz-
ni, hogy az ingatlanuk előtti közterület 
gondozásával tegyék még otthonosabbá 
lakóhelyünket.

A II. kerület azokat kívánja jutalmazni, 
akik az ingatlanuk előtti közterületeket 
virág- és cserjekiültetéssel tették szebbé, a 
növények ápolására és a zöldterület fenn-
tartására kiemelt figyelmet fordítanak. 
A kiíró ugyanakkor szeretné egyértelművé 
tenni, hogy a pályázat nem a jövőben ter-
vezett növénytelepítésekhez, hanem a már 
jelenleg is meglévő zöldfelületek gondo-
zásához nyújt támogatást.

A nevezéseket a www.masodikkerulet.hu/
hirdetotabla/palyazatok oldalról letölthető, 
vagy a műszaki osztálynál beszerezhető űr-
lapon lehet benyújtani 2018. AUGUSZTUS 
31-ig ügyfélfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság 
Műszaki Osztályánál (1027 Frankel Leó út 
5.), vagy elektronikus formában a bogar.
istvan@masodikkerulet.hu e-mail-címre. 

A legjobb pályázatokkal – a korábbi 
évekhez hasonlóan – értékes kertészeti 
utalványt nyerhetnek. Eredményt várha-
tóan októberben hirdetnek.

Tegyük szebbé
közterületeinket!
Támogatás már meglévő 

zöldterületek gondozásához

A II. kerületi Polgármesteri Hivatal Ható-
sági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya 
ismét felhívja az ingatlantulajdonosok és a 
földhasználók figyelmét, hogy ingatlanjai-
kon időben gondoskodjanak a növényvé-
delmi munkálatok elvégzéséről. Arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy az ingatlan és 
az úttest közötti szakasz rendben tartása is 
a tulajdonosok vagy a lakók kötelezettsége 
a Fővárosi Közgyűlés a főváros köztiszta-
ságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) rendelete 
alapján.

A parlagfű virágbimbója kialakulásának 
megakadályozására a törvény az adott év 
június 30-at jelöli meg. Amennyiben az 
ingatlanon a parlagfű irtása elmarad, úgy 
július 1-jétől a hatóság azonnali kényszer-
kaszálást rendelhet el, amiről az ingatlan-
tulajdonos vagy földhasználó előzetes érte-
sítése mellőzhető. A kaszálás költsége teljes 
egészében a tulajdonos(oka)t terheli, illet-

ve a jogszabály szerint ilyenkor növényvé-
delmi bírságot is ki kell szabni.

Az emberi egészséget veszélyeztető más 
allergén gyomnövények esetében hatósá-
gunk első lépésben határidő megadásával 
kötelezi az ingatlan tulajdonosát vagy a föld 
használóját, hogy gyommentesítési kötele-
zettségének tegyen eleget. Amennyiben a 
döntésben megadott idő eredménytelenül 
telik el, úgy a hatóság ebben az esetben is 
kényszerkaszálást rendel el.

A Környezetvédelmi Osztály munkatársai 
továbbra is fokozottan ellenőrzik a belterü-
leti földeket, telkeket, és megteszik a szük-
séges, jogszabályban előírt intézkedéseket.

Parlagfűvel, vagy más, allergén gyom-
mal fertőzött telek esetén bejelentés te-
hető: a Környezetvédelmi Osztálynál (1027 
Frankel Leó út 5.) a 346-5569-es telefo-
non vagy a czok.csilla@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen .

A II. Kerületi Önkormányzat támogatása a II. ke-
rülethez tartozó közterület rendbetételére és ki-
alakítására, valamint a helyreállított terület folya-
matos gondozására használható fel. A pályázatokat 
folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálják el. 

A pályázatok beérkezésének végső határideje: 
2018. AUGUSZTUS 31., péntek. 

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg 
bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértékének felső 
határa bruttó 400 ezer forint, a pályázati támo-
gatás maximuma pedig a teljes költségvetés 70 
százaléka lehet.

A pályázati kiírás (felhívás és adatlap) letölthető 
a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.
masodikkerulet.hu), illetve kérésre elektronikusan 
is megküldik az érdeklődőknek. A pályázattal kap-
csolatban további felvilágosítást Fábián Tamara 
polgármesteri referens ad a (06 1) 346-5545-ös 
telefonszámon, vagy a fabian.tamara@masodik-
kerulet.hu e-mail-címen.

Fogadj örökbe egy közterületet!

Védekezzünk az allergén gyomnövények ellen!

Díszcsalán (bordó)

lisztes zsálya

Díszcsalán (zöld)

Kerti begónia

Tollas kakastaréj

Kisvirágú bársonyvirág (narancs)

Kisvirágú bársonyvirág (citrom)

Pályázat zöldterületek kialakítására
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A fIdesz II. KerületI IrodáJA (1024 Keleti Károly u. 13/b, telefonszám: 
212-5030) augusztus 23-ig minden pénteken 9–12 óra között nyitva tart.
Ingyenes JogI tAnácsAdás a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Idő-
pont-egyeztetés nyitvatartási időben a 212-5030-as számon.
A Kdnp II. KerületI IrodáJA (1024 Keleti K. u. 29.) szeptember 1-jéig 
zárva tart. Ügyelet a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, 
web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2.
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 a nyári időszakban az 
alábbiak szerint tart nyitva: július 2-től augusztus 24-ig minden héten kedden,-
szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között lesz nyitva. Első rendes nyitvatartási 
nap: augusztus 27-én hétfőn, 12 órától. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök és a 
Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 1027 Fazekas u. 19–23. 
szám alatti irodában. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon 
nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2. Ingye-
nes jogi és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes 
bejelentkezés a 224-0090-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
jobbik ii. kerület: augusztusban telefonos bejelentkezés alapján tartanak 
fogadóórát. Minden hónap páratlan hetének csütörtökén 16-18 óráig a 1024 
Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra között a Széphalom 
vendéglőben (1028 Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés 
a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, Facebook: 
Jobbik Második Kerület).
A demoKrAtIKus KoAlícIó önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs 
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demok-
rata Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen 
kérése, problémája merül fel, kérik, hogy a 275-8186-os telefonszámon, vagy a 
budapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
Az észAK-BudAI KIsgAzdA polgárI egyesület tisztelettel várja az ér-
deklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.
társAsHázi tAnáCsok. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás 
társasházi közös képviselőknek (1024 Mechwart liget 1.).

A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordulós ver-
senytárgyalást hirdet a kizárólagos tulajdonát képező, 

a 14807/2 helyrajzi számú, a tulajdoni lap szerint Budapest II. 
ker., Lajos utca 10., a valóságban Budapest II. ker., Lajos utca 
8-10. szám alatt található, 288 m2 területű „kivett trafóház, 
udvar” megnevezésű, a 14806/1 helyrajzi számú, a valóságban 
Budapest II. ker., Lajos utca 12. szám alatt található, 1037 m2 

területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű és a 14805/3 
helyrajzi számú, a valóságban Budapest II. ker., Lajos utca 14. 
szám alatt található, 240 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű, védett terület jogi jellegű ingatlanok tulajdon-
jogának együttes értékesítésére, pályázati eljárás keretében.

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati 
dokumentáció 2018. AUGUSZTUS 22-én 12.00 óráig vá-

sárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1024 
Mechwart liget 1., III. emelet 308.) bruttó 63 500 Ft (50 000 
Ft+áfa) egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében, amely 
a kiírónál a 2018. augusztus 22-én 10.00 óráig átvehető csek-
ken fizetendő be. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki 
a pályázati dokumentációt megvásárolta. A pályázati ajánlat 
leadásának határideje 2018. SZEPTEMBER 3., 10.00 óra.

A II. Kerületi Önkormányzat nyil-
vános versenytárgyalást hirdet a 

tulajdonát képező, az alábbi táblázatban 
felsorolt ingatlanokra, helyszíni megtekintést 
biztosítva.

A pályázati eljárás további feltételeit 
tartalmazó pályázati felhívás 2018. július 

9-én (hétfő) 13.30 órától 2018. szeptember 
3-án (hétfő) 14.00 óráig vásárolható meg 
a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyon-
hasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osz-
tályán (1024 Mechwart liget 1., 307.) 10 000 
Ft+27% áfa egyszeri vissza nem térítendő 
összeg ellenében. A versenytárgyaláson 

csak az vehet részt, aki a pályázati felhí-
vást megvásárolta. A versenytárgyalásra a 
pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs 
lapon lehet jelentkezni. A regisztrációs lap 
leadásának határideje: 2018. szeptem-
ber 3., (hétfő) 15.00 óra. A regisztrációs 
lapot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilván-
tartási Osztályán (1024 Mechwart liget 1., 
307.) lehet leadni. A kitöltött regisztrációs 
lap határidőben történő leadása a pályáza-
ti felhívásban foglaltak tudomásulvételét 
jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele 
a versenytárgyaláson való részvételnek.

A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordu-
lós versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képező 

11409 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest 
II. kerület, Hűvösvölgyi út 161. (Nyéki út 17.) szám alatt 
található, 4214 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartás 

szerint „kivett egyéb épület, udvar” megneve-

zésű ingatlan tulajdonjogának értékesítésére, pályázati 
eljárás keretében. A pályázati eljárás további feltételeit 
tartalmazó pályázati dokumentáció 2018. augusztus 
22-én 12.00 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgár-
mesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 
308.) bruttó 63 500 Ft (50 000 Ft+áfa) egyszeri vissza 

nem térítendő összeg ellenében, amely a kiírónál a 2018. 
augusztus 22-én 10.00 óráig átvehető csekken fizetendő 
be. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati 
dokumentációt megvásárolta.

A pályázati ajánlat leadásának határideje 
2018. szeptember 3., 10.00 óra.

IngATlAnPálYáZAToK

A pályázAttAl KApcsolAtos KérdéseKre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársai ügyfélfogadási időben személyesen 
(Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.) vagy telefonon, a 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

A pályázAtoKKAl és Az IngAtlAnoKKAl KApcsolAtos KérdéseKre, valamint az ingatlanok megtekintése tárgyában a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
hasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályának (1024 Mechwart liget 1., 307.) munkatársa válaszol ügyfélfogadási időben, illetve telefonon a 346-5742-es számon.

A pályázAttAl KApcsolAtos KérdéseKre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársai ügyfélfogadási időben sze-
mélyesen (Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.) vagy telefonon, a 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

Pályázat társasházak felújításának pénzügyi támogatására
A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot írt ki társasházak 
részére felújítások támogatására. Támogatható fel-
újítási munkálatok:

A) Pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag 
a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási 
munkálataihoz vehető igénybe.

Általános társasház-felújítás esetén támogatott 
felújítási munkák: – statikailag állagromlott tartó-
szerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, 
erkélyek stb.) felújítása • tetőhéjazat felújítása min-
den tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, 
tetőbádogozások, tetőkibúvók) közös tulajdonban 
lévő kémény felújítása-szabványosítása kéménybé-
leléssel, kéményseprőjárda cseréjével • homlokzat 
felújítása • nyílászáró cseréje • lépcsőház felújítása • 
személyfelvonó felújítása • meglévő épületgépészeti 
és épületvillamossági berendezések felújítása, korsze-
rűsítése (alap- és felszálló vízvezetékek cseréjére az 
ágvezetékekig szennyvíz alap- és ejtővezetékek cseréje 
az ágvezetékekig; alap- és felszálló gázvezetékek cse-
réjére a gázmérőórákig; elektromos hálózat cseréje az 
árammérő órákig) • támfal és kerítés felújítása • külső 
lépcső, járda, kapu felújítása • tűz- és villámvédelmi 
berendezések felújítása.

B) Élet- és balesetveszély elhárítása esetén az A) 
pontban felsorolt felújítási munkák támogathatók. 

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 
általános társasház-felújításnál 100 000 000 Ft , 
élet- és balesetveszély elhárításnál 25 000 000 Ft. 
A támogatást azok a társasházak pályázhatják meg, 
amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, 
és az épületek használatbavételi engedélyét jelen pá-
lyázat kiírását megelőzően több mint 15 évvel ezelőtt, 
vagyis 2003. augusztus 1. előtt adták ki. A részletes 
pályázati kiírás és mellékletei letölthetők a http://www.
masodikkerulet.hu/hirdetőtábla/pályázatok oldalról, 
illetve személyesen átvehetők a II. kerületi Polgármes-
teri Hivatal Épített Környezetért Felelős Igazgatóság 
Településkép-védelmi és Építésügyi Osztályán (1024 
Mechwart liget 1., 113. sz.). A pályázatok beadási 
határideje: 2018. július 2-től szeptember 27-ig. 
A pályázat személyesen leadható, illetve postán el-
küldhető az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság 
Településkép-védelmi és Építésügyi Osztály címére 
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

bőVebb tájékoztAtás kérhető 
a 346-5483-as telefonszámon Vörös 

Attilánétól. A pályázatokat az Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság bí-
rálja el. A bizottság döntéséről a pályázókat 
levélben értesítik.

Cím Helyrajzi szám Besorolás Terület Induló ár 1. megtekintés 2. megtekintés 3. megtekintés

Frankel Leó út 70/a 14545/0/B/2 garázs 23 m2 4 600 000 Ft 2018. július 19. 13.00 2018. augusztus 7. 10.00 2018. augusztus 23. 13.00
Margit krt. 99. fszt. 13134/0/A/10 raktár 13 m2 2 500 000 Ft 2018. július 19. 10.00 2018. augusztus 7. 13.00 2018. augusztus 23. 10.00
Retek u. 24. pinceszint 
és Retek u. 24. II. 4.

13113/0/A/2 
és 13113/0/A/5

barkácsműhely 
és műterem

18 m2 
és 12 m2 7 400 000 Ft 2018. július 19. 11.00 2018. augusztus 7. 14.00 2018. augusztus 23. 11.00

Ürömi u. 10. as. 1. 14950/0/A/1 műhely 31 m2 8 500 000 Ft 2018. július 19. 14.00 2018. augusztus 7. 11.00 2018. augusztus 23. 14.00

2.

1.

3.
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A rejtvény fő soraiban Lev Tolsztoj szavait rejtettük el. 
A 2018/10. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szép 
mindenütt jelen van, csak kevesen veszik észre”. A helyes 
megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsol-
tuk ki, aki az oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásár-
lási utalványát nyerte. A nyertesek: Kohut Andrásné, 
Kulcsár Albertné és Zakariás Antalné. Gratulálunk, a 
nyereményeket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a 
„Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy 
peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 
2018. augusztus 25-ig.

Bonnie & Clyde
Szövegkönyv: Ivan Menchell
Dalszöveg: Don Black
Zene: Frank Wildhorn
musical bemutató
2018. július 13. és 14. 19:30

Coincidance Tánncszcszcszszcszszínhínhínínhínhház:áz:áz:áz::

Auroraa
táncdráma bemutatóatóóó
2018. júliuus 28. 119999:333300000

Group ’N’ Swing:

Száz év szerelem
koncert musical bemutató
2018. augusztus 3. és 4. 19:30

Gioachino Rossini:

A sevillai borbély
vígopera
2018. augusztus 10. 19:30

/bnyfesztival /szabadter

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

www.szabadter.hu
Teljes program és online jegyvásárlás:

A J Á N D É K  B U D A P E S T N E K !

A Music Theatre International (Europe):
www.mtishows.eu céggel kötött szerződés
alapján a Hartai Zenei Ügynökség
közreműködésével kerül színpadra a mű.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2018. augusztus 25-én.
Lapzárta: keretes – augusztus 15., apró – augusztus 17.

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 Budapest II. kerületi Önkormányzat 
Völgy Utcai Ökumenikus Óvodája fel-
vételre keres óvodapedagógust. Jelent-
kezni önéletrajzzal az okuovi@okuovi.hu 
címen lehet.

II. kerületi óvodába kertgondozásban 
tapasztalt, növényápolásban járatos ker-
tész-karbantartó munkatársat kere-
sünk 4 órás munkaidőbe augusztus 1-től. 
Jelentkezni önéletrajzzal, elektronikus 
úton az ovoda.bolyai@ecom.hu e-mail 
címen, vagy telefonon 10-14 óra között 
a 06 20 945-8158 számon az óvodave-
zetőnél lehet.

A II. kerületi Szemlőhegy u. 27/b. óvoda 
megbízható, gyermekszerető dajkát 
keres. Tel:  326-1887 vagy 06 20 289-9348

A II. kerületi Szemlőhegy u. 27/b. óvoda 
karbantartó-fűtő-kerti munkák el-
végzésére rész munkaidőben munka-
társat keres. Tel:  326-1887 vagy 06 20 
289-9348

A II. kerületi I. sz Gondozási Központ 
szakképzett szociális gondozót, vala-
mint vezető gondozót keres házi segít-
ségnyújtás területére. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal lehet az egyesgondozasi-
kozpont@gmail.com e-mail címen.

PARKOLÓŐRT KERESÜNK II. KERÜLETI 
AUTÓPARKOLÓBA. Tel.: 06 30 664-7329
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON SZO-
CIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ MUNKA-
TÁRSAT KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL. 
ÉRDEKLŐDNI A szentlujza@t-online.
hu E-MAIL-CÍMEN FÉNYKÉPES ÖN-
ÉLETRAJZZAL VAGY A 466-5611-ES 
TELEFONSZÁMON LEHET.
Az Amerikai Nemzetközi Iskola Nagyko-
vácsiban takarítókat keres azonnali kez-
déssel, teljes vagy részmunkaidős állásra. 
További információkért hívja Németh Ju-
ditot a 06 30 274-5332-es telefonszámon.
Vasalónőket felveszünk III. kerületi közpon-
tunkba. Bejelentett munka, kedvező körül-
mények. Kereset 160–200 ezer Ft között. 
Érdeklődni: 06 30 291-4715.
Idős személy gondozását, háztartásveze-
tést vállalok 24 órában együttlakással. Tel.: 
06 20 224-9590
Rózsadombi villába leinformálható igényes 
házvezetőnőt keresünk teljes állásra. Tel.: 
06 30 944-5277

 OKTATÁS 
HÉTKÖZNAPI, TUDOMÁNYOS ÉS ÜZLE-
TI ANGOL OKTATÁS, VIZSGÁKRA FEL-
KÉSZÍTÉS. BUDA, KURUCLES. TEL.: 06 
30 489-4848
Amerikaitól angolul beszédcentrikusan. 
Azonkívül segítek üzletét beindítani, fej-
leszteni külföldön. Tel.: 06 70 242-2611
Matematika-fizika-kémia bukáselhárí-
tás, szinten tartás, kompetencia-felkészítés 
Önnél! Tel.: 06 70 222-2257
Matematika-, fizikatanítás általános és 
középiskolásoknak szaktanártól, referen-
ciákkal. Tel.: 06 30 461-8821

 INGATLAN 
25 m²-es, nem utcafronti garázs + 1 ko-
csibeállóval az Endrődi/Gábor Áron utca 
sarkánál hosszú távra kiadó. Tel.: 06 30 
626-5836

Garázs kiadó az Alsóvölgy utcában. Tel.: 
200-0091

II. kerületi panorámás házban 70 m²-es két 
szobás lakás kiadó. 160 ezer forint + rezsi/
hó. Tel.: 06 20 944-6672

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

DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLET-
EMBEREK RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, 
HÁZAT, IKERHÁZAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉR-
LÉSRE. Tel.: 06 30 924-7165

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

Törökvész úti toronyházban két szobás la-
kás, bútorozatlan, garázzsal, kiadó. Tel.: 
06 30 940-7082

II. kerületi 1,5 szobás, 48 m²-es lakás au-
tóbeállóval kiadó. Ady utca. Tel.: 06 20 
437-3487

Az I., Batthyány utcában II. emeleti 67 
m²-es, két szobás, erkélyes lakás tároló-
val, rendezett, liftes épületben 39,9 M Ft. 
Tel.: 06 20 967-5691

A Városmajorban I. emeleti 112 m²-es 
három szoba hallos, étkezőkonyhás, kert-
kapcsolatos, igényesen felújított lakás 98 
millió. Tel.: 06 20 967-5691

A II., Nyúl utcában magasföldszinti 78 
m²-es villalakás eladó. Irányár: 48 M 
Ft. Tel.: 06 20 932-5005

A II., Völgy utcában 1400 m²-es telken jó 
állapotú, kétgenerációs családi ház 230 
millió. Tel.: 06 20 967-5691

A II., Hűvösvölgyi úton nagyon csendes 
104 m²-es négy szobás luxuslakás 50 
m²-es panorámás terasszal, két garázs-
zsal eladó. Irányár: 110 M Ft. Tel.: 06 
20 932-5005

Apróhirdetések

SPorTPálYA-KArBAnTArTóT KErESnEK
II. kerületi sportpályára keresünk önállóan dolgozni tudó, munkájára igényes és precíz 
karbantartót. Feladatok: kertészeti munkák (fűnyírás, metszés, ültetések), sportpálya 
berendezés és karbantartás, épület karbantartás (alap víz, villany, asztalos és kőműves-
munkák), egyéb karbantartási feladatok. Amit ajánlunk: 8 órás állás + nyári szünet + 
béren kívüli juttatás, bejelentett foglalkoztatás, törvényes munkaszerződés, hosszú távú 
együttműködés, rugalmas munkaidő-beosztás, stabil hátterű, megbízható cég. Elvárások: 
valamilyen, a feladatokban leírt szakirányú végzettség és/vagy tapasztalat, munkaszeretet, 
problémamegoldó gondolkodás. Érdeklődni lehet az info@masodikkeruletsport.hu 
email címen és a létesítményvezetőnél a 06 20 388-1844-es telefonszámon.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye szakszolgálati 
titkár státuszra, ügyintézői munkakörbe érettségizett munkaerőt keres. 
A munkakörbe tartozó feladatok: általános ügyintézői feladatok ellátása: tele-
fonok, ímélek, postai küldemények kezelése, az intézmény hivatalos ügyintézé-
sének szervezése, napi határidős és aktuális feladatok elvégzése, adatrögzítés, 
iktatás. Pályázati feltételek: érettségi, felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások) tapasztalat. A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától 
tölthető be. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, elektronikus úton K. Németh 
Margit tagintézmény-vezetőnek címezve az info.02@fpsz.net e-mail-címen lehet.

A II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi úti Óvodája tálalókonyhába munkatár-
sat keres. Az álláshely 8 órás munkaidejű, határozatlan időre szól. Feladatok: tízórai, 
ebéd, uzsonna tálalása, fehér-fekete mosogatás, konyha rendben tartása. Előnyt jelent-
het: intézményi konyhai tapasztalatok, HACCP előírások ismerete, érettségi. Feltétel: 
rugalmas, alkalmazkodó személyiség, érvényes egészségügyi alkalmasság, erkölcsi 
bizonyítvány. Munkakezdés: augusztus 21-én. Jelentkezni önéletrajz beküldésével az 
óvodavezetőnél lehet: Kovács Ildikó, ovoda.budakeszi@t-online.hu
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KÖLTÖZZÖN BUDAKESZIRE KÉTGENE-
RÁCIÓS ÖNÁLLÓ, ÚJSZERŰ, GARÁZSOS 
CSALÁDI HÁZBA. ÁRA 79,9 M Ft. TEL.: 
06 70 336-3561

V., Lipótvárosban 87 m²-es 2,5 szobás I. 
emeleti elegáns polgári lakás eladó. Gyö-
nyörű zöld forgalommentes utcára néz, jó 
közlekedés. Irodának, orvosi rendelőnek 
kitűnő. Ára: 88 millió. Király & Tsa Kft. Tel.: 
06 20 380-8072

A XI., Zólyomi utcában magasföldszinti 
61 m²-es két szobás lakás eladó. Irány-
ár: 41,9 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005

A XIII., Visegrádi utcában 2005-ben 
épült házban I. emeleti 37 m²-es la-
kás garázsbérlési lehetőséggel eladó. 
Irányár: 35,9 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005

A XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLI-
PÓTVÁROSBAN elegáns BAUHAUS-HÁZ 
46 m²-es két szobás, magasföldszinti, 
csöndes, PARKRA NÉZŐ lakása tulaj-
donostól eladó. 130 000 euró. Ingat-
lanosok kizárva. Tel.: 06 20 509-8018

ZUGLÓI NÉGYLAKÁSOS TÁRSASHÁZ-
BAN 70 m²-es LAKÁS ÖNÁLLÓ NAGY 
KERTRÉSSZEL ÉS PINCÉVEL, KITŰNŐ 
HELYEN ÖRÖKÖSÖDÉSI SZERZŐDÉSSEL 
ELADÓ. TEL.: 06 20 389-3777

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

ÉLETJÁRADÉK, FIGYELEM! ÉLETJÁRADÉ-
KI SZERZŐDÉST KÖTNÉK A KERÜLETBEN 
LÉVŐ HÁZAMRA. KIEMELKEDŐ BEFEKTE-
TÉS. Tel.: 06 20 972-8372

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT 
KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: IGYEK-
SZÜNK GYORSAN HOZNI A VEVŐT, JUTA-
LÉK 3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS 
ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. 
ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, 
ÖN IS JUTALÉKOT KAP! LAURUS INGAT-
LAN. TEL.: 06 20 960-0600

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA 
SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFE-
HÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTH-
NÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MES-
TER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. 
Tel.: 06 30 222-3016

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszázs. 
Szakrendelőkben, a Fény u. 10. alatti fod-
rászatban vagy az Ön otthonában. Csipak 
Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057

PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS 
KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁN-
DÉK! Tel.: 06 20 806-7783

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI 
GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy 
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, 
garanciával. Tel.: 06 30 921-0948

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

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

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉ-
SZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. 
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 
30 447-3603

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétar-
tályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. 
Tel.: 06 30 655-8074

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

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

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. 
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 
06 30 933-3620

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárí-
tástól a teljes felújításig. Petrás József 
villanyszerelő mester. Tel.: 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vál-
lalkozás. Tel.: 06 20 934-4664

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS 
KAZÁNOK BEKÖTÉSE, SZERELTKÉ-
MÉNY-ÉPÍTÉS, SZAKVÉLEMÉNY, ÜGY-
INTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814

 LAKÁS-SZERVIZ 
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kő-
műves munkák, festés-mázolás, veszélyel-
hárítás, tűzfalak felújítása, dryvitszigetelés, 
bádogozás. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

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

ÁCS-BÁDOGOS-TETŐFEDŐ CÉGÜNK 
VÁLLALJA KOMPLETT,ÚJ TETŐK KIVI-
TELEZÉSÉT, RÉGI TETŐK FELÚJÍTÁSÁT, 
ÁTFEDÉSÉT. FOGLALKOZUNK BÁDOGO-
ZÁSSAL, LEMEZFEDÉS KÉSZÍTÉSÉVEL, 
CSATORNACSERÉVEL ÉS BEÁZÁSOK 
MEGSZÜNTETÉSÉVEL. HÍVJON MINKET 
BIZALOMMAL. TEL.  06 30 924-2690

ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a leg-
kisebb munkától tetőjavítást, építést, 
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 
06 30 318-2173

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, 
bádogos-tetőfedő munkák. Garancia, re-
ferencia. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, 
BELSŐ MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGY-
INTÉZÉSSEL. SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06 
20 264-7752

KÉMÉNYBÉLELÉS KONDENZÁCIÓS, 
ILLETVE HAGYOMÁNYOS TÜZELŐBE-
RENDEZÉSEKHEZ, ÜGYINTÉZÉSSEL, 
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL. MOSOLYGÓS 
ÁRAK, ÜGYFÉLBARÁT MUNKAVÉGZÉS. 
botoskemeny@gmail.com TEL.: 06 20 
624-0601, 06 20 583-8355

Festést, gipszkartonozást, burkolást, 
szigetelést, térkövezést, vakolást vál-
lalok. Hívjon! Tel.: 06 20 953-8819

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

Lakásfelújítás: Festés 500 Ft/m²-től. Má-
zolás, parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, villany-
szerelés szakemberekkel. Tel.: 06 20 945-
5473, 06 30 499-1814

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

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyi-
tó automatikák, zárszerelés, lakatos-
munkák, kerítések. frimari53@gmail.
com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 
978-7429

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.
hu 24 éve vállalom kedvező árakon ab-
lakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, üvegezését, szigete-
lését garanciával. A felmérés díjtalan! 
HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269

Asztalos, lakatos munkák készítésétől a 
legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. 
Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329, 
06 20 411-4349

EGYEDI, MÉRETRE GYÁRTOTT, KÁRPI-
TOZOTT BÚTOROK GYÁRTÁSA! AKÁR 
FOTÓ ALAPJÁN IS. TEL.: 06 20 543-
9696 www.hardbutor.hu TEL.: 06 20 
583-8355

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, ko-
csibeállók aszfaltburkolatának készí-
tését vállaljuk. Társasházaknak 27% 
kedvezménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

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

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

SZÁMÍTÓGÉPSZERVIZ. Meghibásodott 
PC-k és laptopok azonnali javítása, ingye-
nes kiszállással. Tel.: 06 30 830-4692

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

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE 
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELU-
XA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍ-
TÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

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

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL-
DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARAN-
CIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. www.
herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 
30 999-8619

Bízza szakemberre, ne bízza a véletlen-
re, szobafestő munkát vállal garanciá-
val. Tel.: 06 30 913-8245

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

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

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

 KERT 
KERTI MUNKÁK, KERTFENNTARTÁS, 
NÖVÉNYVÉDELEM, ÖNTÖZŐRENDSZER 
KARBANTARTÁSA DÍJTALAN KISZÁL-
LÁSSAL. TEL.: 06 20 425-6437

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öreg-
kertek ifjítását, metszést, permetezést, fa-
kivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. 
Tel.: 06 20 970-7506

KERTI MUNKÁK: KERTFENNTARTÁS, 
NÖVÉNYVÉDELEM, ÖNTÖZŐREND-
SZER KARBANTARTÁSA. TEL.: 06 30 
578-4394

Teljes körű kertgondozás kertészmér-
nök csapattól korrekt áron, zöldhulla-
dék-szállítással. www.greenarbor.hu 
Tel.: 06 30 907-5948

Teljes körű fagondozás, fakivágás ke-
rületi vállalkozástól, zöldhulladék ap-
rítása, szállítása, tuskómarás. www.
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

 MŰGYŰJTÉS 
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vá-
sárol festményeket, régi pénzeket, kitün-
tetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, 
bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. 
Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, 
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu 
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ-
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANG-
SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, 
CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, 
BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 
597-8280

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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁRO-
LOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜS-
TÖKET, PORCELÁNOKAT, 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 MIN-
DEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYE-
GET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, 
EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES 
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-
2697, 06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásáro-
lok. Tel.: 325-6753
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, RÉGI, 
ÚJABBAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 
425-6437
BIDER ANTIKVITÁS VÁSÁROL ÍRÓGÉPE-
KET, VARRÓGÉPEKET, RÉGI IRATOKAT, 
KÉPESLAPOKAT, KÖNYVEKET. EZEN 
FELÜL TELJES HAGYATÉKOT IS VÁSÁ-
ROLUNK, ELSZÁLLÍTÁSSAL, LOMTALA-
NÍTÁSSAL. TEL.: 06 20 365-2590

 TÁRSKERESÉS 
Megismerkednék nyugdíjas, jólelkű 
úrral, akivel egymást megbecsülve, 
szeretetben töltenénk el a további 
éveket. Tel.: 06 30 923-7423

35 300
KöszönjüK!

www.facebook.com/budapest2
FAcEBooKon A II. KErülET EGYÉB 

IDŐS SZEMÉLYT segítenék élete nehézsé-
geiben. Módját közösen döntenénk el. Tel.: 
06 30 418-6663
KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ ORVOS-GYÓGY-
SZERÉSZ HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉK-SZER-
ZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 30 668-8882
ORVOS HÁZASPÁR VENNE KISGYERMEKE 
RÉSZÉRE IDŐS HÖLGYTŐL, ÚRTÓL LA-
KÁST HOLTIG TARTÓ HASZONÉLVEZET 
MEGTARTÁSA MELLETT. TEL.: 06 20 
326-1345
Öröklési, eltartási szerződést kötnék idős 
családtalan férfival vagy házaspárral. Aki 
eddig még valami oknál fogva nem döntöt-
te el, kire fogja hagyni a vagyonát. Vegye 
fontolóra a dolgot. Köszönöm a bizalmat. 
Elvált nyugdíjas asszony vagyok. 1078 Bp., 
Marek József utca 33. Zobolyák Sándorné, 
Pirike. Tel.: 06 30 420-2238
Magányos, gyermektelen idős, beteg sze-
mélynek Budapesten családias otthonban 
azonnali helyfoglalás ápolással, korlátozott 
számban. Megegyezés alapján. Tel.: 06 30 
420-2238
FARMER DIVAT, Margit krt 69. Férfi, női 
nyári nadrágok és ruhák széles választék-
ban. Folyamatos kedvezményekkel várjuk 
régi és új vásárlóinkat. Nyári nyitvatartás: 
hétköznap 10-18-ig. Tel.: 212-4163
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Modell-
darabok eladása. Egyedi, divatos, kézi 
kötött (horgolt) ruhadarabok méretre, 
rendelésre, nagy fonalválasztékkal, ho-
zott fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 
356-6009

A Közkincs Egyesület
„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107
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Helló Július,
Nyáron mi a Radovin Borkereskedésnél is hiszünk a 
sör frissítő erejében,  ezért feltöltjük polcainkat fris-
sítőbbnél frissítőbb, izgalmasabbnál izgalmasabb sör-
különlegességekkel.

www.radovin.hu

Legújabb felfedezésünk a Reketye Sörfőzde.
Különleges söreiket, rendkívül eredeti 
dizájnnal ellátott alumínium  dobozokba 
csomagolták. Ha valami igazán hűsítő 
italra vágyik, akkor a boltjainkban hűtve a  
webáruházunkban pedig kényelmesen meg-
vásárolhatja a Reketye főzde termékeit.

radovin 
borkereskedés
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ÜZLETEINK: Lipóti Pékség | PIZZA FORTE | HÜVI Papírbolt | Posta
HÜVI Virágbolt | Lemongarden kézműves sörök | COSTA COFFEE

Ingatlan Buda Ingatlaniroda | Dió Gourmet napi menü | NERO 
Bőrtáskák, kiegészítők | WOK POINT Kínai kisvendéglő | Bortársaság 
| Fragola Fagylaltozó | Beauty Box Kozmetika | A-List Salon & Spa | 

Kamarai Szolgáltató Pont – Széchenyi Kártya Regisztrációs Iroda | 
Kormányablak, ÚJ! FOXPOST Csomagautomata

HÜVI Papírbolt: 10.000 Ft feletti 
iskolaszer (táska, tolltartó, körző, 

stb.) vásárlás esetén 2.000 Ft értékű 
vásárlási utalványt ajándékozunk! 

Az akció augusztus 31-ig érvényes!

Frissítő nyári illatok 
a Drogériában: 

Sunfl owers Eau De Toilette 
50 ml 4500 Ft helyett, 

4000 Ft

Janikovszky Éva Könyvesbolt: 
Könyvek, hangoskönyvek, 

folyóiratok, magazinok akár 
40% kedvezménnyel! 

Július 20-ig!

JOLO Computer szerviz: 
50% nyitási akció 

minden szolgáltatásra, 
augusztus végéig

NERO Leather & Accesoires: 
Bőrtáskák 25% kedvez-

ménnyel, napszemüvegek 
20% kedvezménnyel, 

2018. augusztus 31-ig

A-List Salon & Spa 
esküvői 

szépségcsomagok

HŰSÍTŐ
NYÁRI 

%
AKCIÓK

Hello
www.facebook.com/huviszolgaltatohaz

TÖBB, MINT 30 ÜZLET

          Üzletház a Hűvösvölgyi végállomásnál
1028 Bp., Hidegkúti út 1.  |  www.huvosvolgyhaz.hu

instagram.com/huviszolgaltatohaz

Szombatonként őstermelők a          -ben 
7:00–13:00-ig!

20-25%
KEDVEZMÉNY

4500 FT HELYETT 
4000 FT

10.000 FT FELETT 

AJÁNDÉK
Janikovszky Éva Könyvesbolt: 

40%
KEDVEZMÉNY

50%
NYITÁSI AKCIÓ

ŐSTERMELŐK
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Kedves Budai Lakosok!

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

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

AZONNALI FIX FOGAK 

TITÁN IMPLANTÁTUMOKRA!

Altatás szakképzett aneszteziológiai háttérrel.

Ingyenes állapotfelmérés, kezelési terv 

és árajánlat készítés!

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