
A felelős állAttArtási szemlélet ki-
alakítása érdekében ebtartási programot indított a 
II. Kerületi Önkormányzat.  (19. oldal)

megkezdik a Paprikás-patak Temető utcai hídjá-
nak régóta várt felújítását, a munkálatokkal a tervek 
szerint ősszel végeznek. (18. oldal)

A felújított mechwArt ligeti „kicsik” 
játszóterét birtokba vették a gyerekek. KRESZ-pá-
lya, párakapu és játszóvár is várja őket. (17. oldal)

Idén huszadik alkalommal adtak át elismeréseket kerületünk ki
emelkedően értékes életművet létrehozó lakóinak, akiknek szakmai 
és emberi elkötelezettsége példaértékű, akik maradandót alkottak, és 
akik teljesítményükkel egy ország szívébe lopták be magukat.

A kitüntető díszpolgári címet a kerületi lakosok javaslatai alapján 
ebben az évben Rúzsa Magdi Máté Péterdíjas előadóművésznek ado
mányozta a II. Kerületi Önkormányzat. A díjat Láng Zsolt polgármes
ter adta át június 20án a Marczibányi Téri Művelődési Központban 

tartott jubileumi gálaest keretében. A  kitüntetettnek Varga Mihály 
pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő is gratulált. 

A posztumusz díszpolgári címet Weöres Sándor Kossuth és Baum
gartendíjas költő, író, műfordító kapta, míg dr. Toldy-Schedel Emil 
kardiológus főorvos, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, 
valamint Földessy Margit Balázs Béladíjas színművész, a SZINDRA 
Színjáték és Drámastúdió vezetője II. Kerületért Emlékérmet vehe
tett át. (Folytatás a 6–10. oldalon.)

Átadták az idei kerületi kitüntetéseket

Varga Mihály, Mészárosné Pálóczy Erzsébet – Weöres Sándor unokahúga,
dr. Toldy-Schedel Emil, Földessy Margit, Rúzsa Magdi és Láng Zsolt a díjátadón
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2. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

Az ÖNkormáNYzAt új kÖzPoNti 
ÜgYfélszolgálAtáNAk NYitVAtArtásA

Központ Ügyfélszolgálati 
Iroda

1024 Margit u. 2-4.
Telefon: (06) 1 346-5600.
E-mail:
ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.

Július 1. és 14. között 
a Központi Ügyfélszolgálat 
a jelenlegi ügyfélfoga-
dási rendben (hétfő: 
13:30–18:00; szerda: 
8:00–16:30; péntek: 
8:00–11:30) tart nyitva. 
Július 15-től: hétfő: 
8:00–12:00 13:00–17:00; 
kedd: 8:00–12:00 13:00–
16:00; szerda: 8:00–12:00 
13:00–18:00; csütörtök: 
8:00–12:00 13:00–16:00; 
péntek: 8:00–13:00. 12-13 
óra között az ügyfél-
fogadás szünetel, kivéve 
pénteken. 

A Polgármesteri hiVAtAl júliUs 1-je UtáN is 
VáltozAtlAN helYeN mŰkÖdő irodái

Anyakönyvi ügyek
1024 Budapest Mechwart liget 1.
Tel.: (06 1) 346-5521, 5631, 5632, 
5633, 5634, 5567

hétfő: 13.30–18.00 
sorszám szerint, szerda: 
8.00–12.00; 12.30–16.30 
sorszám szerint

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30
(kedd és csütörtök: telefo-
nos egyeztetés alapján)

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

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

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

Közterület-használati 
Ügyintézés 
(Városrendészeti Osztály) 

1024 Buday László utca 5/c, tel.: (06 1) 
346-5504, (06 1) 346-5788

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30

A Polgármesteri hiVAtAl elérhetőségei
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest 
23., Pf. 2. Központi telefon: 346-5400. Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkeru-
let.hu. Facebook: II. kerület (Budapest), Facebook-csoport: Budai Polgár.

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.

Közterületi bejelentés
Tel.: 599-9222
(Ügyfélfogadási időben és hétvé-
gén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

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

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

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

BudapEST FŐVÁROS KORmÁnyhIVaTaLa II. KERÜLETI hIVaTaLa

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

Július 1-jétől: hétfő 7–17, kedd: 
9–17, szerda: 10–20, csütörtök: 
9–17, péntek: 9–13. 

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

Július 1-jétől: hétfő 7–17, kedd: 
9–17, szerda: 10–20, csütörtök: 
9–17, péntek: 9–13. Fizetés csak 
bankkártyával. Posta az épületben.

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

Tel.: 896-2457, e-mail: hato-
sag@02kh.bfkh.gov.hu

Hétfő: 12.30–16.30, szerda: 8–16, 
péntek: 8–12

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

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

Hétfő: 13–17
Szerda: 8–17
Péntek: 8–12

Az anyakönyvi, a parkolási, a 
közterülethasználati és az adó
ügyeken kívül minden más ügy
típust már csak a Margit utcai 
Központi Ügyfélszolgálaton le
het intézni július 1jétől. A ke
rület központi részén, a Margit 
körút és a Margit utca sarkán álló 
épület földszintjén megnyílt iro
dában egyablakos ügyintézés jel
leggel négy, a különböző típusú 
ügyekben egyaránt otthonosan 
mozgó – úgynevezett generalis
ta – kolléga a szakügyintézőkkel 
együtt foglalkozik az ügyfelekkel. 
Új ügyeket ott lehet indítani, és 
az ügymenet állásáról is a mun
katársaknál lehet érdeklődni.

Az önkormányzat vezetése már 
régóta tervezte, hogy a hivata
li struktúra átalakítása mellett 
hatékonyabbá és kényelmesebbé 
teszi az ügyfélfogadást. A rend
szer alapjainak átalakítása 2017
ben lezajlott, a most átadott, 

korszerű szemlélettel működő 
Központi Ügyfélszolgálattal pe
dig a lakossági igényeknek kíván 
megfelelni a hivatal.

Az ügyfélszolgálat megnyitó
ján Láng Zsolt polgármester azt 
hangsúlyozta, hogy jó döntés 
született, amikor az önkormány
zat tulajdonában lévő helyiséget 
átalakították ügyfélszolgálati 
központtá. 

– A több helyszínen működő 
irodákban, illetve a Mechwart 
ligeti, egykor pártháznak emelt 
épületben szűkösen fértek el 
a munkatársak, és az ügyfelek 
számára is méltóbb helyet kellett 
keresnünk – hangsúlyozta Láng 
Zsolt. – A közösségi közlekedés
sel és gépjárművel egyaránt jól 
megközelíthető, modern helyi
ségben lényegesen jobb körül
mények között, hosszabb nyit
vatartással fogadja a hivatal a 
II. kerületi lakókat. Ezzel 3040 

Megnyitott az  önkormányzati Központi Ügyfélszolgálat
Hosszabb nyitvatartással, kényelmesebb és gyorsabb ügyintézéssel 
várja az ügyfeleket a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tal a Margit utca 2-4. szám alatt. A Margit körút 47-49. szám alatt 
működő kormányablakban továbbra is országos hatáskörű ügyek 
intézését végzik.
 

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs. 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, kor-
rektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 
336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari 
Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért 

felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2019. 
augusztus 10., lapzárta: 2019. július 31. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. augusztus 2.
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Megnyitott az  önkormányzati Központi Ügyfélszolgálat

Generalista munkatársak – Telegdi Noémi, Varga Dóra, Tarapcsákné Polák Va-
léria, az ügyfélszolgálati központ vezetője, Móriné Illés Márta és Tomár Ildikó 
– várják a II. kerületi ügyfeleket az új, Margit utcai központban

Ahol változatlan marad az ügyfélfogadási rend
ANYAkÖNYVi ÜgYek: 1024 Mechwart liget 1., földszint, tel.: (06 1) 346-
5521, 5631, 5632, 5633, 5634, 5567. Nyitvatartás: hétfő: 13.30–18.00, szerda: 
8.00–16.30 sorszám szerint (kivéve: házassági szándék bejelentése – csak idő-
pontra), kedd és csütörtök: 8.00–12.00 időpontra. Pénteken nincs félfogadás. A II. 
kerület területén történt, még nem anyakönyvezett haláleseti ügyekben: hétfő: 
8.00–12.00, 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30 sorszám szerint, kedd, csütörtök: 
8.00–12.00 sorszám szerint. Péntek: 8.00–11.00 csak temetési engedély kiadása. 
AdóÜgYi osztálY: 1027 Frankel L. út 7-9., tel.: (06 1) 346-5757, e-mail: 
adougy@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás: hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, 
péntek: 8.00–11.30 (kedd és csütörtök: telefonos egyeztetés alapján). 
PArkolási ÜgYfélszolgálAt: 1023 Bécsi út 17–21., tel.: (06 1) 346-5599. 
Fax: (06 1) 346-5515, e-mail: parkolas@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás: hétfő, 
kedd és csütörtök: 9–17, szerda: 9–18, péntek: 9–16. Ebédidő 12.30–13.00-ig.
kÖzterÜlet-hAszNálAti ÜgYiNtézés (Városrendészeti Osztály) 1024 
Buday László utca 5/c, tel.: (06 1) 346-5504, (06 1) 346-5788. Nyitvatartás: hétfő: 
13.30-18.00, szerda: 8.00-16.30, péntek: 8.00-11.30

évnyi adósságot törleszthettünk 
a lakosságnak – tette hozzá a pol
gármester.

Az irodát kizárólag ügyfél
fogadási céllal alakították ki. 
Nemcsak kényelmesebb körül
mények között, hanem a pró
baidőszakot követően, július 
15től hosszabb nyitvatartással 

fogadják az ügyfeleket. Az  ön
kormányzat ügyfélszolgálatán 
mintegy 130 ügytípust intéznek.

Az országos hatáskörű ügye
ket – mint például jogosítvány, 
személyi igazolvány vagy gépjár
műátírás – továbbra is a Margit 
körút 4749. szám alatti Kor
mányablakban lehet intézni.

kÖzPoNti ÜgYfélszolgálAt, 1024 Margit utca 2-4. E-mail: ugy-
felszolgalat@masodikkerulet.hu. Telefon: (06 1) 346-5600. Ügyfélfogadás 

július 1–14-ig: hétfő: 13.30–18.00; szerda: 8.00–16.30; péntek: 8.00–11.30. 
Július 15-től: hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00; kedd: 8.00–12.00, 13.00–16.00; 
szerda: 8.00–12.00, 13.00–18.00; csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.00; péntek: 
8.00–13.00. 12–13 óráig az ügyfélfogadás szünetel, kivéve pénteken.

Ahol megszűnt az ügyfélfogadás
Ellátási Osztály (1024 Káplár utca 2/c-d). Igazgatási Osztály Ipar- és 
Kereskedelmi Ügyek, Általános Igazgatási Ügyek (1021 Vadaskerti u. 
13/a). Intézményirányítási Osztály (1024 Margit krt. 15-17., II/1.). Környe-
zetvédelmi Osztály (1027 Frankel Leó út 5.). Városrendészeti Osztály 
Ügyfélszolgálat (1024 Buday László u. 5/c – kivétel közterület-használati 
ügyintézés), valamint a polgármesteri hivatal mechwart ligeti épüle-
tében (kivétel anyakönyvi ügyek).
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Újabb elismerés a II. kerületnek  – Szolgáltató Önkormányzat díj

Pintér Sándor belügyminiszter első alkalom
mal adományozott Szolgáltató Önkormányzat 
díjat összesen nyolc települési önkormányzat 
részére. A  díjazottak munkájukkal nemcsak 
az ott élőket, vállalkozóikat és egyéb szerve
zeteiket szolgálják, hanem példát is mutatnak 
végiggondolt és megvalósított kezdeményezé
seikkel a települések széles körének.

Az önkormányzatok a szolgáltató jelleget 
bizonyító, a gyakorlatban jól bevált kezdemé
nyezéseik bemutatásával pályázhattak a díjra. 
Az elismeréseket Pogácsás Tibor önkormányza
ti államtitkár és a díj szakmai kuratóriumának 
elnöke, Michl József, Tata város polgármestere 
adta át a Belügyminisztérium Márványau
lájában megrendezett ünnepélyes díjátadón. 
A  belügyminiszter Szolgáltató Önkormányzat 
díjjal nyolc önkormányzat munkáját ismer
te el, Budapesten egyedüliként a II. kerületét. 
A  díjakat a lakosságszám alapján három ka
tegóriában osztották ki. Az  idei év díjazottjai: 
Berettyóújfalu, Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat, Etyek, Kaposvár, Majs, miniszterelnöké
nok, Taktaharkány, valamint Véménd.

A II. kerület hat önként vállalt feladatát dí
jazták, mint az értékorientált szolgáltatói kul
túrát megjelenítő, szakmailag hiteles, jó gya
korlatot. LD

iNterNet kortAlANUl: több mint négyezer fő vé-
gezte el 2012 óta a szépkorú kerületi polgárok számára 
tartott informatikai tanfolyamot. A két díjmentes kurzus 
(kezdő csoport: informatika, internet alapjai, haladó cso-
port: közösségi média, internetes ügyintézés, vásárlás) 
mellett 2018-ban új tanfolyam is indult, Okosan az okos-

Láng Zsolt polgármester június 19-én vette 
át a Belügyminisztériumban a Szolgáltató 
Önkormányzat díjat, amely kiemelt erkölcsi 
megbecsülést jelent az azt elnyerő telepü-
lés, város vagy kerület számára. 
 

eszközökről címmel, ahol az okostelefonok, táblagépek 
hétköznapi használatát sajátíthatják el a résztvevők. 
komPosztáló kerÜlet ProgrAm: 2007 óta 
az önkormányzat ingyenesen biztosít a kerületieknek 
komposztálóedényeket és segédeszközöket, amelyeket 
ismeretterjesztő előadás keretében, szerződéskötéssel ad 
át. Az utógondozás, a kapcsolattartás folyamatos a továb-
biakban is, emellett a komposztálásról cikkek, kiadványok, 
plakátok, matricák készülnek, és a programgazdák külön-
böző rendezvényekre is kitelepülnek (pl. A Föld napja, II. 
Kerület Napja, Pesthidegkúti Nyári Fesztivál). 13 év alatt 
csatlakozott: közel 1800 családi ház, 600 társasház, 60 
intézmény. Ehhez a programhoz kapcsolódik a szintén 
ingyenes ágaprítás, amelynek során a kerületi kertekben, 
helyi intézményekben keletkező ágak, nyesedékek ingye-
nes ledarálását biztosítják.
fogAdj ÖrÖkbe egY kÖzterÜletet!-Prog-
rAm: 2015 tavaszán indult, célja a rendezetlen, el-

hanyagolt állapotú közterületek felújítása, zöldítése, 
élhetőbb környezet kialakítása. A 70 százalékos pályázati 
támogatást társadalmi szervezetek (egyházak, civil szer-
vezetek és társasházak), továbbá 2017 óta helyi lakosok, 
magánszemélyek is igényelhetik. 
egészségÜgYi szŰrőProgrAmok: nyolc évvel 
ezelőtt évi négy, idén már évi kilenc ingyenes szűrőnapon 
vehetnek részt a II. kerületiek. Az eredeti két helyszínhez 
– a külső és a belső kerületrészben – 2013-tól a Szent 
Ferenc Kórház is csatlakozott egy kardiovaszkuláris szűrő-
nappal, majd 2015-től komplett kardiológiai vizsgálatot is 
biztosít az önkormányzat azoknak, akiknek a szűrőnapok 
eredményei alapján ez javasolt. 2017 óta már az évente 
egyszer megrendezett Hidegkúti Sportparádén is tartanak 
szűrővizsgálatokat, így évi kilenc szűrőnap áll rendelkezés-
re. A résztvevők száma alkalmanként 200-500 fő között 
változik, 2011 óta összesen 5195 fő vett részt szűrésen.
rét UtcAi reNdelőjárAt: két évvel ezelőtt indult 
azzal a céllal, hogy a Rét utcai háziorvosi rendelő meg-
közelítését megkönnyítse. A menetrendet és az útvonalat 
kérdőíves igényfelmérés alapján állították össze. A jövőbeni 
tervek között szerepel a rendelőjárat útvonalának bővítése.
ii. kerÜleti VállAlkozói klUb: 2012-ben Pest-
hidegkúton indultak az online-marketing-képzések, Pesthidegkú-
sok, amelyeket 2014-től kis létszámú csoportfoglalkozások 
váltottak, majd három éve már két helyszínen, a Kultúr-
kúriában és a Marczibányi Téri Művelődési Központban 
zajlanak a foglalkozások. Az egymásra épülő modulokból 
felépülő tematika alapján 2014 óta több mint 500 vállal-
kozó vett részt a programban. 

Az elismerést Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár adta át
Láng Zsolt polgármesternek
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Újabb elismerés a II. kerületnek  – Szolgáltató Önkormányzat díj

fogadj örökbe egy közterületet!

egészségügyi szűrőnapok

komposztáló kerület Program

internet kortalanul

ii. kerületi Vállalkozói klubrendelőjárat
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A díjazottakat és a jubileumi ün
nepség közönségét Láng Zsolt pol

gármester köszöntötte. – Akiket ma 
kitüntetünk, elkötelezetten és követ
kezetesen képviselik közös értékein
ket. Ők azok, akik megmutatják, mit 
jelent a polgári lét, a lokálpatriotizmus, 
a közösség szolgálata, akik munkássá
gukkal, művészetükkel, hozzáállásuk
kal büszkévé tesznek minket, magyar
ként és II. kerületiként egyaránt. Az ő 
szakmai, művészi és emberi kiválósá
guk nemcsak a múltban és a jelenben 
meghatározó, hiszen értéket képvisel
nek, hanem rájuk a jövő generációi is 
igazodási pontként tekinthetnek – fo
galmazott a polgármester.

A mintegy kétórás jubileumi gálán a 
közönség kicsit közelebbről is megis
merhette a négy kiváló személyiséget, 
hiszen a műsor mellett egyegy rövid 
portréfilmet is levetítettek róluk.

Akik közös értékeinket képviselik 
elkötelezetten és következetesen

Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész Chopin-já-
tékával varázsolta el a közönséget

Az ötven éve alakult Kossuth-díjas Kaláka együttes Gryllus Dorka színművésszel együtt adta 
elő Weöres Sándor megzenésített verseit

Csányi Sándor Jászai Mari-díjas színművész egy olyan dal-
szöveget mondott el, amit Presser Gábor írt Rúzsa Magdi-
nak. Az Angyal mellettem azóta népszerű sláger lett

Szakcsi Lakatos Béla Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, zeneszerző Balázs Elemér do-
bossal és Orbán György bőgőssel virtuóz jazzimprovizációt adott elő a díszpolgár köszöntésére
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A II. kerület díszpolgárA

A kishegyesi lány már kora gyermekkorától 
szívesen énekelt, és azt is észrevette, hogy nála 
egészen máshol, máshogy képződik a hang, 
mint „csicsergő” kortársainál. Különleges 
hangjára akkori szolfézstanára is felfigyelt. 
Első meghatározó zenei sikerét 2004ben 
szerezte: a zentai „Farsangi Ki mit tud?”on 
megnyerte a könnyűzenei kategóriát. Akkor 
még nem gondolt zenei pályára, felvételizett 
a szabadkai Egészségügyi Középiskolába, ahol 
szülészeti nővérnek tanult. 

Rúzsa Magdi lelkesen követte a magyaror
szági televíziós tehetségkutató műsor, a Me
gasztár adásait, és lassan megfogalmazódott 
benne: ő is megpróbálja. 2005ben jelentke
zett a Megasztár harmadik szériájába. A zsűri 
– mások mellett Presser Gábor – már az első 
válogatón meglátta Magdi tehetségét, és tud
ta, hogy a lánynak nemcsak a műsorban, de a 
könnyűzenei pályán is helye van. 

– Sok szempontból nehéz volt a Megasztár, 
bár én kimondottan versenyző típus vagyok 
– nyilatkozta az előadóművész. – Nagyon él
veztem a felkészülést és a fellépéseket, mi
közben volt rajtam egyfajta nyomás, hogy 
nem második vagy harmadik szeretek lenni, 
hanem első. Nagyon motivált, hogy egy ilyen 
győzelemmel megvalósíthatom az álmaimat.

A 2006os győzelem óta eltelt években az 
előadóművész fáradhatatlanul dolgozik, fe
ledhetetlen színpadi és tévés szereplésekkel 
ajándékozza meg minden korosztályból ki

kerülő közönségét, több albuma jelent meg, 
gyakran és szívesen lép fel jótékonysági ese
ményeken. 

– Megbeszéltem a Jóistennel, segítsen ab
ban, hogy legyen miből adnom – akár érzel
mileg, akár anyagilag. Cserébe megígértem, 
hogy erre mindig odafigyelek, és ha módom 
van rá, mindig segíteni fogok.

Rúzsa Magdinak eddig hat önálló stúdió
albuma jelent meg, a legutolsó Lélekcirkusz 
címmel 2019 áprilisában került a boltokba.

– Nagyon jó érzés, amikor ott állok az Aré
nában vagy a Budapest Parkban és több ezren 
éneklik velem a dalaimat. Ilyenkor mindig 
arra gondolok, hogy ezzel nemcsak a dalokat, 
hanem engem is szeretnek, hiszen ezek az én 
érzéseim és gondolataim; ezekben minden 
porcikám benne van.

Az énekes dalait érzékenyérzéki hangvétel, 
színvonalas szövegvilág és zenei sokoldalúság 
jellemzi: a varázslatos népzenei alapoktól a 

lüktető rock és bluesszerzeményeken át a 
szívetlelket átjáró, páratlanul szép szerel
mes énekekig. Előadóművészként szuggesztív 
színpadi jelenlétével, szerethető személyisé
gével és valós karitatív, elesetteket segítő te
vékenységével érdemelte ki a közönség, köz
tük a II. kerületiek szeretetét. 

Díszpolgári kitüntetésének átvételekor 
meghatottságának adott hangot. Mint mond
ta, számára rendkívül megtisztelő, hogy a 
II. kerület díszpolgárává választotta.

– Nagyon szeretek itt élni, ezért is nagyon 
örülök, hogy a II. kerületben szeretnek engem 
annyira és annyian, hogy egy olyan társaság 
tagja lehetek, amely a legnagyobbakat – köl
tőket, tudósokat, művészeket – foglalja magá
ba. Eszembe jutott, hogy amikor elindultam a 
Vajdaságból szerencsét próbálni, voltak, akik 
azt mondták: „Ne menj, gyerek, sehova, nem lesz 
belőled ott semmi”. Olyan jó, hogy akkor nem 
hallgattam rájuk! Péter ZsuZsanna

A vajdasági születésű, de a II. kerületben 
otthonra talált népszerű énekes, a Máté 
Péter-díjjal is elismert Rúzsa Magdi kapta 
idén a II. kerület díszpolgára címet. A mai 
magyar könnyűzenei élet meghatározó 
alakját tizenkilenc éves korában ismer-
te meg és zárta szívébe a közönség a 
Megasztár című televíziós műsor harmadik 
szériája során, amelynek ő lett a győztese. 
Karrierje onnantól egyenesen ível felfelé.
 

énekes, dalszerzőRúzsa Magdi

Rúzsa Magdi tangóharmonikán is muzsikál A lovak közelsége feltölti a lelket Presser Gáborral, a mesterrel és baráttal
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Weöres Sándor
A II. kerület posztUMUsz díszpolgárA

író, költő, műfordító, irodalomtudós

Weöres Sándor verseivel, műfordításaival, 
irodalomtudományi munkásságával és írása
ival a magyar kultúra iskolateremtő mestere. 
A XX. század egyik legnagyobb hatású magyar 
költője, akinek családi élete és alkotó mun
kája fél évszázadon át összefonódott II. ke
rületi otthonaival. Weöres Sándor 1946ban 
kötött házasságot Károlyi Amyval. A házaspár 
1947 és 1974 között a Törökvész út 3/c szám 
alatti erkélyes házban lakott, majd elköltöz
tek a szintén II. kerületi Muraközi utca 10/a 
szám alatti kertes házba, ahol azután Weöres 
élete végéig, 1989ig lakott. Tollából olyan 
remekművek születtek itt, a II. kerületben, 
mint a Hold és sárkány, Ha a világ rigó lenne, 
Grádicsok éneke vagy a Psyché.

Weöres a Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtárában is dolgozott 1948tól, itt is
merkedett meg Lator Lászlóval, aki az Európa 
Kiadó főszerkesztője volt. Szoros munka és 
baráti kapcsolatban is voltak.

Lator László elmondta, hogy sokat járt fel 
Weöres Sándorék Törökvész úti otthonába, 
ahol egy konyhán keresztül megközelíthe
tő, rendkívül egyszerűen berendezett kis 

A II. kerület idei posztumusz díszpolgára 
Weöres Sándor Kossuth- és Baumgar-
ten-díjas író, költő, műfordító, irodalom-
tudós, aki már harminc éve nincs közöt-
tünk. A XX. századi magyar irodalom 
kiemelkedő alakja, ezerarcú költő, aki 
otthonosan mozgott a legkülönbözőbb 
formákban, korokban, szerepekben. 
Színes, dallamos versein nemzedékek 
nevelődtek, műfordításai a köztudottan 
nagyszerű magyar fordításirodalom leg-
javához tartoznak.
 

A Muraközi utcai ház kertjében a ʼ80-as évek 
elején

szobában alkotott Weöres Sándor, mindig 
éjjelente. Cseppet sem zavarta, hogy nem 
jelenhettek meg versei – az utolsó kötete, a 
Fogak tornáca 1947ben jelent meg –, ugyan
úgy alkotott tovább. Majdnem tíz évig csak 
gyerekeknek írhatott, akkor született meg 
Bóbita című verseskötete is, amelynek szó
fordulatain és rímein nemzedékek nőttek és 
nőnek fel.

Weöres a költészet zseniális megújítója 
volt, akinek verseiben a költői képek a rit
mussal és a zeneiséggel szerves egységgé ol
vadnak össze. A szenvedélyesen kísérletező 
alkotó utánozhatatlan formaérzékével, párat
lan játékverseivel és költői csínytevéseivel az 
irodalmi halhatatlanságba írta magát. 

Lackfi János költő, műfordító, tanár kiemel
te, hogy Weöres Sándor életműve tele van bra
vúrokkal: minden formát kipróbált, írt például 
szonetteket, középkori pajzán lovagregényt, 
szimfóniát, de megírta a Mahruh veszése című 
művét is, egy képzelt fantasyeposzt akkor, 
mikor még a fantasy műfaja nem is létezett. 
Univerzális volt abban, hogy minden költésze
ti formát kipróbált a legnagyobb szabásútól a 
legapróbbig, szinte egy teljes költészettant ho
zott létre a művein keresztül. Amire az ember 
képes: a legrosszabbra és a legjobbra, amire 
a valóság képes: a legszínesebb és legtrük
kösebb bukfencekre, azt mind megtaláljuk 
műveiben. Világa és érzékletes valósága van a 
verseinek amellett, hogy a virtuozitásnak ösz
szes hangnemét kipróbálta – emelte ki Lackfi 
Weöres Sándort méltatva.

A díszpolgári gálán az elismerést Mészárosné 
Pálóczy Erzsébet, Weöres Sándor legközelebbi 
rokona vette át Láng Zsolt polgármestertől.

– Nagy megtiszteltetés, hogy Weöres Sándor 
unokahúgaként átvehetem Sanyi bácsi posz
tumusz díszpolgári kitüntetését. Első irodal
mi kapcsolatom vele az emlékkönyvembe tett 
beírása volt 1951ből: „Aki szorgoskodik, aki 
jól dolgozik, arra néz mindenik, legelöl tisztelik! 
Erzsébetnek szeretettel Weöres Sanyi” – szólt a 
beírás. Nagyon büszke vagyok, hogy átvehe
tem ezt a kitüntetést, gondom lesz rá, hogy 
megfelelő helyre kerüljön – emelte ki Pálóczy 
Erzsébet.

A gálaesten Weöres Sándor méltatása után 
az idén 50 éves, II. Kerületért Emlékéremmel 
kitüntetett Kossuthdíjas Kaláka együttes és 
meglepetésvendégük, Gryllus Dorka lépett fel, 
Weöres Sándor Rongyszőnyeg című ciklusából 
énekeltek megzenésített verseket. LD

Mészárosné Pálóczy Erzsébet, a költő unokahú-
ga vette át az elismerést

Feleségével, Károlyi Amyval
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kardiológus főorvos, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója

II. kerületÉrt eMlÉkÉreM

dr. Toldy-Schedel Emil

A Budapesti Szent Ferenc Kór
ház főigazgatója, a Budai Irgal
masrendi Kórház kardiológus 
főorvosa II. Kerületért Emlék
érmet vehetett át Láng Zsolt pol
gármestertől az idei II. Kerület 
Napja alkalmából. 

Toldy-Schedel Emil családja a 
Széher úton lakott a kórháztól 
nem messze, édesapja is ott volt 
orvos. Látta, hol és hogyan dol
gozik, de már az orvos és irodal
már szépapa, ToldySchedel Fe
renc révén is elegendő indíttatást 
kapott az orvosi hivatáshoz. 

Meghatározó szerepet töltött 
be életében a közeli zugligeti 
plébánia közössége, valamint 
Kozma Imre atya, aki mellett 
részt vett az NDKs menekül
tek befogadásában, ellátásában.

Az orvosi pályára készülve 
már önkéntes karitatív felada
tokat vállalt, a betegeken, baj
bajutottakon azóta is segít. Er
délyben és Kárpátalján végzett 
gyógyító munkát, de dolgozott 
távoli, katasztrófa sújtotta és el
maradott országok egészségügyi 
intézményeiben is, valamint 
Európa egyetlen lepratelepén 
Romániában, a délszláv háború
ban pedig a frontvonalon is mű
tött, ha éppen arra volt szükség. 

Rezidensként a Budai Irgal
masrendi Kórházban dolgozott, 
az orvosi egyetem után belgyó

gyászként, kardiológusként, 
majd kardiológiai rehabilitáci
ós szakorvosként gyógyított, de 
fontosnak tartotta, hogy a dia
betológiában is jártas legyen. 
Egyik úttörője volt a palliatív el
látás hazai meghonosításának.

Az Assisi Szent Ferenc Le
ányai Kongregáció felkérte, 
hogy vegyen részt az egyház
nak visszaadott kórház mun
kájában, elsőként a tanácsadó 
testületben, később orvosként 
a kórház menedzsmentjében. 
Az intézmény korábban a Szent 
János Kórház kihelyezett osztá
lya volt, és a körülmények nem 
tükrözték a kor színvonalát, 
ezért határoztak úgy, hogy or
szágos szintű kardiovaszkuláris 
központot hoznak létre, hiszen 
a szív és érrendszeri megbe
tegedés vezető halálok Magyar
országon.

ToldySchedel Emil igazgatá
sa alatt kezdték el oktatni a la
kosságnak a hordozható defib
rillátor használatát, építették ki 
a Hárshegyi erdei kardiovasz
kuláris tanösvényt, épült ját
szótér a látogatók és a környék 
gyerekeinek, a nővérek pedig a 
lakókat tanítják az otthonápo
lás tudományára, amihez in
gyen eszközöket is biztosítanak. 
Az átfogó energetikai korszerű
sítés mellett a kórház fejlődé

sének egyik mérföldköve lett a 
közelmúltban elvégzett bővítés, 
amely során kor mány za ti, ön
kormányzati, egyházi, rendi és 
civil összefogással egy teljesen 
új szárny épült, jelentősen meg
növelve ezzel a kapacitást.

 ToldySchedel Emil a Budai 
Irgalmasrendi Kórházban is 
szolgálja orvosként a betegeket. 

Fontosnak tartja, hogy a II. 
Kerületi Önkormányzattal jó 

kapcsolatot ápoljon a Szent 
Ferenc Kórház. Részt vesznek 
az egyházügyi témákat érintő 
megbeszéléseken, a II. kerületi 
betegellátás folyamatos fejlesz
tésében, évről évre csatlakoz
nak az önkormányzati egész
ségügyi szűrőnapokhoz, illetve 
a kórház ad majd otthont az új 
épületében négy háziorvosi 
praxisnak.

sZeG

Toldy-Schedel Emil személyében olyan kardiológus szaktekin-
télyt díjazott az önkormányzat, akinek nemcsak lakóhelyeként 
fontos városrészünk, hanem munkája kapcsán is több szállal 
kötődik a kerülethez.
 

– Meg vagyok hatva – mondta el a főigazgató a díjátadáson –, hiszen a bete-
gektől kapunk köszönetet, de ritka, hogy önkormányzat ilyen módon ismerje el 
egy egész intézmény munkáját. 1989-ben érettségiztem, még részt vehettem 
a Bős–Nagymaros-tüntetéseken, a lánchídi demonstráción, együtt dolgozhat-
tam a máltaiakkal, a zugligeti egyházközséggel, ahol mindig tanulhattam. 
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ebben az időszakban nőhettem 
fel. Mi elhittük, mert ez volt a tapasztalatunk, és azóta is hisszük, hogy a világ 
megváltoztatható. Úgy érzem, ez az elismerés nem nekem szól, hanem annak 
a generációnak, amellyel mindent együtt tettünk, és amely most érett meg 
arra, hogy valóban tehet és visszaadhat valami jót a társadalomnak, a szülei 
korosztályának, amelytől nagyon sokat kapott az életben. 

Idén új szárnnyal bővült a kardiológiai ellátásra szakosodott intézményA Széher úti kórházat 1936-ban kezdték építeni
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– Nagyonnagyon köszönöm. 
Amit fontosnak tartok: az az ér
tékmegőrzés, az összetartozás és 
a szeretet, azt kívánva, hogy így 
együtt, még sokáig együtt lehes
sünk. Végtelenül bízom a fiata
lokban és azt hiszem, hogy nincs 
nagy baj velük. Ha érdekeset és 
izgalmasat mutatunk nekik, ak
kor nem is nyomkodják a tele
fonjukat. Köszönöm mindany
nyiótoknak! – mondta Földessy 
Margit, miután átvette Láng Zsolt 
polgármestertől az emlékérmet.

Földessy Margit művészcsa
ládba született. Édesapja, Föl
dessy Géza színész, színházi 
rendező és színigazgató, édes
anyja a Nemzet Színésze címmel 
kitüntetett Komlós Juci. Miután 
édesapja disszidált, anyai nagy
apja, Komlós Vilmos – a Hacsek 
és Sajó Sajója – töltötte be a 
családban az apa szerepét. Már 
hathét évesen színházban és 
Keleti Márton filmjeiben szere
pelt. Később is számos játék és 
tévéfilmben láthatta a közönség. 
1972ben diplomázott a Szín
ház és Filmművészeti Főisko
lán. Tagja lett a 25. Színháznak, 
majd a Nemzeti Színháznak. 
Ezután a debreceni Csokonai 
Színházhoz szerződött. Sokat 
szinkronizált. 

A színészpedagógus 1985től 
vezeti a SZINDRA Színjáték és 
Drámastúdiót, amelynek évtize
dek óta a II. kerület ad otthont, 
2013 óta pedig a Marczibányi Téri 
Művelődési Központ (Marczi). 
Mint mondta, itt megtalálta az 
otthonát. A stúdió ötlete fiához, 
Galántai Márkhoz kötődik, aki 
iskolásként a kudarc és a siker
élményeket is nehezen dolgozta 
fel. Ezért annak idején áthívta 
magukhoz fia osztálytársait és 
megpróbálta kijátszatni velük a 
problémákat. Meséken, szituá
ciós gyakorlatokon keresztül se
gített nekik abban, hogy rájöjje
nek, mi a jó és mi a rossz, hogyan 
és miért tudunk megbocsájtani 
valakinek. Ennek a csapatnak 
több olyan fiatal is tagja volt, akik 
ma már komoly karrierrel bír
nak. Többek között Németh Kris-
tóf, a Barátok közt című sorozat 
Kertész Gézája, vagy a Budapest 
Noir című film főszereplője, Ko-
lovratnik Krisztián. Bár Földessy 
Margit mindig hangsúlyozza, 
hogy nem színészeket nevel, 
köztudott, hogy számos híres 
művész került ki a szárnyai alól. 
A hozzá járó stúdiósok „margi
tosoknak” hívják magukat. Dobó 
Kata színművész a „margitossá
got” egy csodának tartja és mint 

fogalmazott, mindenki szeren
csés, aki Margit közelébe kerül
het. Földessy Margitnak szenve
délye a munkája, napi 14–16 órát 
dolgozik azért, hogy megfejtse a 
gyerekek lelkét, erősítse önbi
zalmukat és azt vallja, eközben ő 
maga tanul a legtöbbet. Szerinte 
a gyerekekhez úgy lehet közelebb 
vinni a színházat, értő nézővé ne
velni őket, ha maguk is belekós
tolhatnak. Mint mondta, számára 
az a legnagyobb elismerés, ha a 
volt tanítványai beíratják hozzá 
a gyerekeiket.

Földessy Margit a Marczin év
ről évre nagy sikert aratva állít 
színpadra tanítványaival filozo
fikus üzeneteket hordozó, az élet 

szépségét, az emberi kapcsolatok 
erejét bemutató darabokat. Több 
mint hatvan előadást rendezett 
már, köztük A jó estét nyár, jó 
estét szerelem, A padlás című 
előadást is. Színészként és ren
dezőként is őszinteségre és az 
egymás iránti bizalomra nevel, 
és arra buzdít, hogy mindig cso
dálkozzunk rá a világra.

A gálaesten a méltatást követő
en „margitosok” köszöntötték az 
ünnepeltet. Döbrösi Laura és Veréb 
Tamás színész, énekes adta elő a 
Presser Gábor–Sztevanovity Du
sán: Fényév távolság című dalát 
A padlás című musicalből. Zon
gorán Csipkés Sándor kísérte őket.

novák Zsófi aLiZ

II. kerületÉrt eMlÉkÉreM

Földessy Margit
színművész, színjáték- és drámastúdió-vezető

II. Kerületért Emlékérmet kapott Földessy Margit Balázs Béla-dí-
jas színművész, a SZINDRA Színjáték- és Drámastúdió vezetője, 
akit rengeteg II. kerületi szülő és gyermek zárt örökre a szívébe. 
Különleges stúdiójában személyiségfejlesztő órákon erősíti a fia-
talok önbizalmát és fejleszti kommunikációs készségüket.
 

Édesanyjával, Komlós Jucival A SZINDRA Színjáték- és Drámastúdió előadása
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Fergeteges hangulat és hatalmas tömeg a Millenárison

Nem véletlenül volt húszéves jubileuma a II. Kerület Napja rendez-
vénysorozatnak, rekordot döntött a látogatók száma. A péntek esti 
koncertekre és a szombati családi napra közel 15 ezren látogattak ki 
annak ellenére, hogy ezek voltak az idei nyár addigi legforróbb napjai. 
Péntek este Ákos adott nagyszabású és lenyűgöző ingyenes koncertet 
idei turnéja keretében, csúcsot döntő nézőszámmal, másnap délelőtt 
Halász Judit, este a Blahalouisiana zenekar szórakoztatta a kitartó és 
lelkes közönséget, majd az utána következő Nosztalgia Party igazi 
sztárparádé volt. Hallhattuk Szűcs Judithot, Radics Gigit, Tolcsvay Lász-
lót, Charlie-t, Korda Györgyöt és Balázs Klárit, és ahogy ment le a nap, 
a hangulat úgy lett egyre fergetegesebb a nagyszínpadon.

ákos

szŰcs jUdith chArlie

blAhAloUisiANA

kordA gYÖrgY
és bAlázs klári

rAdics gigi

 tolcsVAY lászló

Fergeteges koncertek 
a jubileumi II. Kerület Napján
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Jókedv, vidámság és finom ízek  a huszadik II. Kerület Napján

A gyerekeket körhinta, kisvonat, légvár, a gólyalábas Langaléta 
Garabonciások műsora várta. De megnézhették a tűzoltóautót, 
mellette tüzet is olthattak, és népszerű volt a mini kalandpark is

Ukrán varenyiki, szlovák sztrapacska, szerb csevapcsicsa, ruszin puliszka, roma 

káposztaétel, örmény piláf, német tácskedli, horvát burek, lengyel hideg joghurtos 

céklaleves, görög tzatziki, bolgár sopszkasaláta és még sok más finomság is kóstolha-

tó volt a II. Kerület Napja egyik legkedveltebb eseményén az Ízek utcájában, ahol a 

nemzetiségi önkormányzatok kínálták meg az érdeklődőket. Eközben a közeli kisszín-

padon a nemzetiségi hagyományőrző együttesek léptek fel zenés-táncos műsorral

A hőségben is kitartó közönség az örökifjú Ha-
lász Judittól sok más mellett olyan daloknak 
örülhetett, mint a Csiribiri, a Som dere, som dara, 
a Helikoffer, a Szia-mia haramia, a Minden fel-
nőtt volt egyszer gyerek és az elmaradhatatlan 
Micimackó. A hangulat pezsgő volt, a gyerekek 
örömmel tapsoltak, táncoltak, az anyukák szeme 
pedig nem maradt szárazon

Gulyás László vándormuzsikus Talányos mesék című interaktív előadását nemcsak a kicsik, hanem a szü-lők és nagyszülők is élvezték, különösen, hogy min-denkit bevont a történet bűvkörébe

A Csik Ferenc iskola két csapata – a Háromszög és a Lazák – nyert megosz-tott fődíjat a Fedezd fel a második kerületet! elnevezésű kerületismereti vetélkedőn. A díjakat – szeptemberi táborozási lehetőség osztályukkal együtt a II. Kerületi Önkormányzat felújított balatonfenyvesi táborában – Láng Zsolt polgármester adta át
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Jókedv, vidámság és finom ízek  a huszadik II. Kerület Napján

A II. Kerület Napján egészségügyi szervezetek, állami és 
önkormányzati hivatalok, alapítványok is képviseltették 
magukat a körben felállított sátrakban

A jubileumi II. Kerület Napja program-
sorozatra német testvérvárosunkból, 
Mosbachból érkezett delegáció. Michael 
Keilbach polgármester (képünkön Skublics-
né Manninger Alexandra önkormányzati 
képviselővel) az Ízek utcája rendezvényen 
külön ellátogatott a II. Kerületi Német Ön-
kormányzat standjához is

A főzőverseny résztvevői a hőséggel folytatták a leg-
nagyobb küzdelmet a bográcsok mellett, mégis remek 
ételek születtek a Széll Tamás Michelin-csillagos séf és 
Mautner Zsófia gasztroblogger, valamint Láng Zsolt polgár-
mester alkotta zsűri szerint. Az idei feladatot hat csapat 
(a polgármesteri hivatal, az önkormányzati képviselők, a 
II. kerületi Rendőrkapitányság, a kerületi iskolaigazgatók, 
az idősügyi tanács és Kolozsvár) teljesítette sikerrel. 

Az iskolaigazgatók között több kémia szakos is akadt, 
ők tudományos alapon válogatták az összetevőket, a 
kolozsváriak otthonról hozott káposztát használtak, az 
önkormányzati képviselők visszanyúltak az eredeti re-
cepthez (hús, káposzta), az idősügyi tanács a lélekre és 
az idős emberek tapasztalatára hagyatkozott.

Széll Tamás az értékelésben kiemelte, hogy egyszerű, 
de komplex étel a székely káposzta, amit épp ezért nem 
könnyű jól elkészíteni, mégis nagyon finom volt az ösz-
szes. – Köszönjük az ebédet, igazán jóllaktunk, sajnos, a 
zsűri hálátlan feladata, hogy sorrendet kell felállítania, 
de a nyertest illetően teljes volt közöttünk az egyetértés 
– tette hozzá. 

A díjakat a két zsűritaggal együtt Láng Zsolt polgár-
mester adta át. Mivel mindenki megérdemelte, így az 
összes csapat kapott trófeát.

széll tAmás: – Hat nagyon különbö-
ző karakterű ételt kóstoltunk, amely 
a bográcsban még egyformának né-
zett ki, de a tányéron már teljesen 
más és más volt. Nagyon jó látni az 
élet különböző területéről érkezett, 
merőben más összetételű csapato-
kat. Kamaraerdőn lakom, ami hason-
lóan zöld, mint a II. kerület. Séfként 
dolgozom, másfél évtizedig tartó 
versenyzői pályafutásomat magam 
mögött hagytam, de örülök, ha má-
sok versenyeznek.

mAUtNer zsófiA: – Nagyon szeretek 
minden helyi kezdeményezést. A bográ-
csos műfaj mindig nehéz, mert az egysze-
rű ételeket sokkal nehezebb jól és időre 
elkészíteni, mint az összetettebbeket. 
Apró nüanszok döntöttek, mint a ká-
poszta savanyúsága, a füstölt dolgok 
aránya. A bográcsban mindig hasonló 
minden, de a végeredményt tekintve 
teljes volt az egyetértés közöttünk. Bár 
nem itt lakom, szeretem a Margit körutat, 
a Lövőház utcát, és néha átkirándulok a 
Fény utcai piacra is vásárolni.

Idén is rotyogtak a bográcsok a kerület napi főzőversenyen

I. helyen a II. kerületi Rendőrkapitányság csapata végzett, a zsűri száz-százalékos egyetértésével. II. helyezett a polgármesteri hivatal, a III. helyezett pedig Kolozsvár csapata lett
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Széles körű, rendhagyó együttműködés

A II. kerület és Kolozsvár kulturális kapcsolata 
négyéves múltra tekint vissza, amit június 14
én Láng Zsolt polgármester és Gergely Balázs, a 
Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke, valamint 
a kolozsvári magyar civil és oktatási intézmé
nyek képviselői – dr. Szenkovics Dezső, a Sa
pientia Egyetem dékánhelyettese, Nagy Péter, 
a Vallásszabadság Háza igazgatója és H. Szabó 
Gyula, a Romániai Magyar Könyves Céh elnö
ke – együttműködési megállapodás aláírásával 
emeltek hivatalos szintre. 

– 2016 óta támogatjuk a Kolozsvári Ünne
pi Könyvhét rendezvénysorozatát – mondta el 
Láng Zsolt a sajtótájékoztatón. – Színházi elő
adásokkal, könyvbemutatókkal, dedikálással, 
előadásokkal színesítettük a rendezvényt. Ezen 
túlmenően szeretnénk a magyar közösségeket, 
civil szervezeteket, egyházakat is támogatni 
olyan programokkal, amelyek összetartozá
sunkat, közös múltunkat és reménybeli közös 
jövőnket erősítik. Kiváló kapcsolataink immár 
hivatalos formát nyertek, amit aláírásunkkal au
gusztusban újból megerősítünk a X. Kolozsvári 
Magyar Napokon. 

– Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk 
Kolozsvár ötvenezres magyar közössége és tíz
ezer magyar egyetemistája képviseletében, 
amely 16 százalékos kisebbséget alkot saját vá
rosában – mondta Gergely Balázs, a Kincses Ko
lozsvár Egyesület elnöke. – Két lehetőség áll két 
magyar közösség előtt a kapcsolatfelvételre: vagy 
kéri a román többségű városvezetés segítségét, 
vagy megtalálja a közvetlen utat. Most az utób
bi történt, ami rendhagyó próbálkozás, ezért is 
állunk nagy reményekkel a feladat elé. Jelenleg 
négyen vagyunk itt, de a Kolozsvári Magyar Ope
ra, iskoláink, egyházaink is örömmel részt ven

nének az együttműködésben, ami így kinőheti 
magát testvéri közösségi kapcsolattá. Következő 
lépésként szeretettel várjuk Szent István ünne
pén Láng Zsolt polgármestert és a II. kerület de
legációját – tette hozzá.

Augusztusban kerületünk kulturális progra
mokkal képviselteti magát a X. Kolozsvári Ma
gyar Napokon, a kolozsvári vendégek pedig részt 
vettek a II. Kerület Napja rendezvény székelyká
posztafőző versenyén és megismerkedhettünk 
a 16 éves íróval, Lupescu Katával a Millenárison 
tartott könyvbemutatója alkalmából.

ZsZ

A huszadik, jubileumi II. Kerület Napja ren-
dezvénysorozat keretében együttműködési 
megállapodást írt alá Láng Zsolt polgármes-
ter és Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár 
Egyesület elnöke a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központban. A megállapodás keretében 
a II. kerület és kulturális intézményei még 
szorosabbra fűzik kapcsolatukat a kolozsvári 
magyar szervezetekkel.
 

A  szövetség állami, önkormányzati, válla
lati és civil támogatások felhasználásával és 
koordinálásával megannyi programot szer
vez a fiataloknak határainkon innen és túl. 
Többek között iskolaválasztó programot 
vezetnek, amely során ösztöndíjban része
sítik a határainkon túl élő, gyermeküknek 
magyar nyelvű oktatást választó családo
kat. Ebben a II. Kerületi Önkormányzat is 
évek óta partnere a szervezetnek. A  fiata
lokat célozzák a Rákóczi Szövetség táborai, 
diákutaztatási programjuk keretében pedig 
hazai iskolák határon túli utazásait finan
szírozzák, a határon túli magyar diákokat 
pedig nemzeti ünnepeinken fogadják. 

A Szent Margit Gimnáziumban tartott 
jubileumi ünnepségen részt vett többek 
között Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség 
elnöke, a II. Kerületért Emlékéremmel ko
rábban kitüntetett Halzl József, a szervezet 
tiszteletbeli elnöke, Gulyás Gergely Minisz
terelnökséget vezető miniszter, II. kerü
leti országgyűlési képviselő, Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt mi
niszterelnökhelyettes és Kelemen Hunor, 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
elnöke.

Három évtizede a nemzet szolgálatában
Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte május végén a II. kerületi központú Rákóczi Szö-
vetség, amely hazánk és a Kárpát-medence egyik legnagyobb, mintegy 25 ezer fős tagság-
gal rendelkező társadalmi közösségeként vesz részt az ország nemzettudatának erősítésé-
ben, segíti a határon túli magyarság identitásának megőrzését.

Az ünneplők – köztük Csáky Csongor, Gulyás Gergely, Kövér László és Semjén Zsolt 
– köszöntötték Halzl József tisztelebeli elnököt
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Az elismerésben nyolcan részesültek, akik „a 
főváros életében jelentős, meghatározó szerepet töl-
tenek be”, és „kiemelkedő teljesítményükkel Ma-
gyarországnak, Budapestnek dicsőséget szereztek”. 

Tarlós István főpolgármester adta át a Bu
dapest díszpolgára címeket: Béres Ilona Kos
suth és Jászai Maridíjas színművésznek, 
Csókay András idegsebésznek, Darnyi Tamás 
négyszeres olimpiai bajnok úszónak, Hargitay 
András Európa és világbajnok úszónak, Kállai 
Kiss Ernő klarinétművésznek és Korda György 

II. kerületiek a budapesti díszpolgárok között
Nyolcan vehették át Budapest díszpolgári 
címét a Fővárosi Közgyűlés ünnepi ülésén 
június 19-én. Az elismerő címre Láng Zsolt 
polgármester terjesztette fel II. kerületi la-
kosokként Béres Ilona színművészt, valamint 
Korda György előadóművészt, és nagy öröm-
mel szavazta meg a szintén kerületünkben élő 
Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó 
díszpolgári címét is.
 

– Ma is szükség van a Széll Kálmánhoz ha
sonló, méltóságot sugárzó vezetőkre, akik 
rendszerető közszolgaként teszik a dolgu
kat – mondta a főpolgármester június 27
én a dualizmus korának pénzügyminiszte
rét, kormányfőjét ábrázoló szobor átadóján 
tartott beszédében. Tarlós István bemutat
ta a kor jelentős személyiségét, aki igazi 
pénzügyi tehetség volt. Az ő nevéhez fű
ződik az 1873as nagy krach után kialakult 
pénzügyi válság kezelése, melynek során 
rendbe tette az államháztartást, jelentősen 
növelte az állami bevételeket és a pénzügyi 
igazgatás átszervezése is neki köszönhető. 
Hozzátette, a politikus szikár jelszava volt: 
törvény, jog és igazság. 

Ezt követően Varga Mihály pénzügymi
niszter mondta el köszöntőjét, amelyben 
felidézte a tér történetét. – Annak idején 
korcsolyapálya működött ezen a helyen, 
Széll Kálmán is ide járt unokájával a nép
szerű sportnak hódolni. Mivel visszafo
gott ember volt, aligha gondolta, hogy róla 
nevezik majd el azt a közterületet, amit a 
kommunizmus évtizedeiben Moszkva tér
nek hívtak, és csak később, 2011ben kapta 
vissza eredeti nevét, és amely a mai napon, 
Széll Kálmán szobrának felavatásával válik 
teljessé. Arcot adunk a magyar történe
lemnek, megőrizzük és továbbadjuk nem
zeti múltunk egy darabját – fogalmazott.

Az ünnepi beszédeket követően koszo
rúkat helyeztek el a szobornál. Az avatón a 
Pénzügyőr zenekar muzsikált. Az esemé
nyen mások mellett részt vett Láng Zsolt II. 
kerületi polgármester és Lantos Csaba, a 
Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, valamint a Magyar Tengerészek 
Egyesületének tagjai. 

nZsa

Felavatták a Széll Kálmán-szobrot
Ünnepélyes keretek között avatták fel a Széll Kálmán téren a tér névadójáról, az egykori 
miniszterelnökről mintázott szobrot. Az eseményen többek között Varga Mihály pénzügy-
miniszter és Tarlós István főpolgármester mondott beszédet, az ünnepségen Láng Zsolt, a II. 
kerület polgármestere is részt vett. A 220 centiméter magas bronzszobrot Tóth Dávid szob-
rászművész készítette. 

előadóművésznek. Az elismerést posztumusz 
ítélték oda, a rendszerváltás utáni Magyaror
szág első szabadon választott miniszterelnö

kének, Antall Józsefnek, valamint Mindszenty 
József bíborosnak, hercegprímásnak, eszter
gomi érseknek. 

A képen Hargitay András, Kállai Kiss Ernő, Darnyi Tamás, Antall Józsefné (Antall 
József nevében), Tarlós István, Béres Ilona, Erdő Péter (Mindszenty József nevében), 
Korda György és Csókay András



A közösségek teszik annyira szerethetővé kerületünket
Szeretünk a II. kerületben élni – egy idei reprezentatív kerületi közvélemény-
kutatás eredménye alapján lakosságunk 97 százaléka jó helynek, ideális 
otthonnak tartja a kerületet. De vajon miért? Erről kérdeztünk itt élő, itt 
dolgozó, ismert és kevésbé ismert embereket, olyanokat, akik ide születtek, 
és akik később választották otthonukká a II. kerületet. A csodás természeti 
adottságoknál csak egy dolog kapott nagyobb hangsúlyt: az itt élő közösség 
ereje és összetartása.

mécs károlY, a Nemzet Művésze, 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas

színművész, érdemes és kiváló
művész, a II. kerület díszpolgára
Eredetileg zugligeti vagyok, de a II.  ke-
rületbe jártam általános iskolába – ez az 
első, nagyon szoros kötelékem a kerület-

tel. Amikor pedig ideköltöztem, rájöttem, 
hogy ez azért is jó kerület, mert innen látom 

a Sváb-hegyet, a János-hegyet, mindazt, ahol 
felnőttem. Azért is szeretem a II. kerületet, mert 

itt minden kéznél van: pár percnyi járásra minden 
beszerzés elvégezhető, azonkívül, ha zöldre és jó levegőre vágyik az 
ember, akkor kimehet a hegyekbe, a II/A kerületbe, és mindenütt az az 
érzése, hogy otthon van. Szeretem a méreteit és a „belakottságát” en-
nek a városrésznek, hogy minden zöld mögül előbukkan egy villa, egy 
házacska, amihez emlékek fűződnek, híres emberek, történelmi szemé-
lyiségek laktak ott. Bárhova megyek a kerületben, azt érzem, hogy itthon 
vagyok. Mi már itt gyökereztünk, a feleségem a kerületben is született. 
Látom, hogy a fiatalok is rendkívüli módon kedvelik. Nagy örömmel tölt 
el a régi épületek újjávarázsolása, ahogy a helyreállítás során megváltoz-
tatják a funkciójukat, kitárul egy régi épület szépsége. Fontos, hogy ki is 
bővítik ezeket a tereket, mert az embereknek kell, ahol felüdülhetnek, 
kikapcsolódhatnak. Szeretünk itt élni, és úgy érzem, hogy én már meg is 
maradok ebben a kerületben.

risztoV éVA olimpiai bajnok úszó
Két éve élek a II. kerületben, 
gyerekkori álmom volt, 
hogy itt lakhassak. Ami-
kor az ember beköltö-
zik valahová, akkor 
próbál szocializálód-
ni a környezetéhez. 
Nekem itt nagyon sok 
ismerősöm, barátom 
lett, pontosan azért, 
mert jó közösségi terek 
vannak, ahol tudunk talál-
kozni, jókat eszünk, közben 
beszélgetünk, utána hazavisszük 
egymást. Nagyon jó kis közösség van itt, mindenképp 
szeretnék a kerületben maradni. Akár egy picit kijjebb 
is mennék a belvárosi részből és a kertvárosi részét meg-
nézném a kerületnek, már csak azért is, mert nagyon 
tetszik Máriaremete, Budaliget, Széphalom, az a környék, 
ahol a Gyarmati Dezső Uszoda épül, mert hamarosan 
ott kezdek dolgozni. Úgy gondolom, hogy II. kerületi 
polgár maradok, és élvezni fogom minden részét.

rúzsA mAgdi Máté Péter-díjas énekes, 
dalszövegíró, a II. kerület díszpolgára
A II. kerületről olyan jelzők jut-
nak eszembe, mint könnyű, 
laza, odafigyelő, igényes, 
intelligens. Nekem ezek 
fontos dolgok, és itt 
megvan ez a sokszínű-
ség. Ami még nagyon 
fontos, hogy befoga-
dó. A II. kerületben 
találtam meg azt az 
otthont, amire vágytam. 
Olyan helyen szerettem 
volna élni, ahol megvan a 
kertvárosi életérzés, de taxival 
akár 15 perc alatt bent vagyok a belvárosban. Ez na-
gyon fontos szempont volt. Szeretem ezt a családias 
hangulatot. Az elmúlt években szépen lassan sokakat 
megismertem. Szeretem, ha úgy tudok bemenni a hen-
teshez, hogy pontosan tudja, mit szeretek a legjobban, 
hogy mindig van hozzám egy szép szava. Én falusi lány 
vagyok, és vidéken ez alap: mindenki ismer mindenkit, 
és így mindig tudsz egy kicsit beszélgetni valakivel. Jó, 
hogy a II. kerületben ez az érzés, mondjuk úgy, feeling 
abszolút megvan.

Még több interjúért keresse a II. Kerületi Önkormányzat
csatornáját a YouTube-on!
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Két hónapos felújítási munkát követően, jú
nius 25én adták át a gyerekeknek a Mechwart 
ligeti „kicsik játszóterét”. Az első napon arc
festés és ajándék homokozószettek is várták a 
látogatókat, akik örömmel vették birtokukba 
a 900 négyzetméteres, 2–8 éves gyerekeknek 
szánt játszóteret. A II. Kerületi Önkormányzat 
megbízásából történt nettó 50 millió forintos 
felújítás során új játszóeszközök is kerültek 
a parkba, például háromüléses hinta, csúsz
dás játszóvár, autós és rugós játékok, valamint 
rajztábla. Rögtön népszerű lett az az újdonság 
is, hogy a gyerekek százhúsz méter hosszan 
öntöttgumi burkolatú KRESZpályán moto

rozhatnak, rollerozhatnak, miközben gyako
rolhatják a közlekedési szabályokat. Ebben va
lódi, de az ő méretükhöz igazított közlekedési 
táblák is segítik őket. A játszótéren a szülők 
új, íves padról tarthatják szemmel a kicsi
ket, a kéthárom keréken érkezőket kerék
pártároló várja. Az új szemetesek a tisztaság 
megőrzését hivatottak segíteni. A nyári nagy 
melegben mindenkinek jól jön a két, felfris
sülést nyújtó párakapu. Nemcsak új eszközök 
kerültek a térre, hanem a régieket is felújítot
ták. Így megújult a homokozó, a virágos hinta, 
a mérleghinta, a mászóka és két rugós játék, 
valamint a padok, a kerítés és az ivókút is.

Köszönet a szülőknek
A II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti 
Központ tavasszal pályázatot hirdetett 
II. kerületi iskolásoknak, ahová „Köszi, 
Anyu!/Köszi, Apu” címmel várták a fo-
galmazásokat a gyerekektől. A győz-
tes pályamunkát Szabó Márton Mihály, 
az Áldás Utcai Általános Iskola tanulója 
írta, amit jobbra olvashatnak. A Család- 
és Gyermekjóléti Központ munkatársai 
ezúton is köszönik minden pályázónak 
a beérkezett csodálatos írásokat.

Köszi, Apa!
Apa. Az első szó, amit kimondtam életemben. Apa legalábbis így meséli. 
Tőle tudom azt is, hogy születésem után szerettem az alkarján feküdve szemlélődni. Akkor még ez volt a mi apa-fiú közös programunk. De ma már 9 éves vagyok, és a programok is megváltoztak. Apával járok biciklizni az erdőbe, barlangot felfedezni, nyáron vele építek sátrat a kertben. A segítségével faragtam az első töklámpásom. Vele fedeztem fel a síelés örömét. És persze vele járok moziba, ahol mindig vesz nekem „patto-gatottát” és üdítőt. Apa sokat vezet, ismeri az autókat. Így már én is tudom, 

hogy vannak V, soros és boxer autómotorok. Ha felnövök, lehet, hogy én is 
kamionsofőr leszek. Addig is, köszi, Apa, hogy vagy nekem!

Felújították a Mechwart ligeti játszóteret

kAjári móNikA: 
– Mindennap ide já-
runk, nagyon vártuk, 
hogy elkészüljön, hatal-
mas a változás. Kétéves 
kislányommal, Gabriel-
lával vagyunk itt, gya-
korlatilag egyik játéktól 
szalad a másikig. Ne-
kem is nagyon tetszik, 
biztonságosak és kreatívak a játékok. A párakapu 
is jó szolgálatot tesz ebben a melegben és szuper a 
speciális gumis bevonat, mert nem ütik meg magu-
kat a kicsik. A KRESZ-pálya pedig különlegessége 
lett a játszótérnek. 

szAbó Péter: – Ki-
sebbik fiammal, Timon 
Péterrel jöttünk most a 
játszótérre, a nagyob-
bik még óvodában 
van. Kinéztünk, hogy 
lássuk milyen lett fel-
újítva, vártuk nagyon, 
hogy kinyisson, szinte 
mindennap ide jártunk 

korábban, mert a közelben lakunk. Szép és élhető 
lett, csak a világítást hiányolom, télen nagyon jó 
lenne. Úgy látom, hogy a fiamnak a KRESZ-pálya 
lesz a kedvence.

kis jUdit: – Nemrég 
költöztünk a környékre, 
nagyon közel lakunk a 
játszótérhez, de koráb-
ban is sokat jártunk ide 
Lili lányommal. Hamar 
elkészült a felújítás, na-
gyon jó munkát adtak 
ki a kezükből. Tökéletes 
az időzítés, rengeteg 
családnak szerez majd örömöt a nyáron. Nagyon 
tetszik, hogy a borításra külön figyeltek, most 
nagyon biztonságos. Csúcsválasztás a párakapu, 
az idei kánikulában ki lesz használva, az biztos, 
meg vannak őrülve érte a gyerekek, de szerintem 
a felnőtteknek is felüdülést jelent. nZsa

A gYermekek biztoNságA érdekébeN! A játszótér 2–8 éves gyermekek számára létesült, 
a nagyobb gyerekek a Mechwart liget szemközti oldalán a „nagyok játszóterét” használhatják. A ki-

csik játszóterének KRESZ-parkját csak műanyag kismotorral, rollerrel és futóbiciklivel lehet használni. 
Kérjük, ne közlekedjenek rajta nagyobb, pedálos kerékpárral, elektromos meghajtású rollerrel.



Kerületszerte útépítési munkálatokra kell számítani az iskolakezdésig. 
a kivitelezéseket a kisebb forgalmú nyári időszakra időzítették a 
forgalmi fennakadások elkerülése érdekében.

A napokban hozzálátnak a II. Kerületi Önkormányzat beruházásában több út 
felújításához, az elsők között a Mechwart liget melletti parkolónál már július 8-tól 
megkezdődnek a munkálatok, ami miatt a környéken kicsit nehezebb lesz majd 
parkolóhelyet találni, de a burkolat helyreállítása már nem tűrhetett halasztást.

Ahogy már korábban megírtuk, a tervek szerint július 15-én elkezdik a fő-
városi önkormányzat beruházásában a Rómer Flóris utca, illetve az Ankara utca 
(rózsadombi szerpentin) felújítását. 

A kerületben tovább folytatódnak a már megkezdett útfelújítások. Pesthideg-
kúton épül a kereszteződést biztonságosabbá tévő körforgalom a Nagyrét utca–
Ördögárok utca torkolatában. A Pusztaszeri út Felső Zöldmáli út és Cimbalom 
utca közötti szakaszán is zajlanak a munkálatok, illetve a Szemlő-hegyi-barlang 
előtti csomópontot is biztonságosabbá teszik. Szintén a fővárosi önkormányzat 
megbízásából folyik az útépítés a Pasaréti úton.

A felújításokat azért időzítették a nyári hónapokra, mert erre az időszakra 
jellemző a gyérebb gépjárműforgalom, és a kivitelezők szeretnék a munkák 
javát az iskolakezdésre befejezni.

Fontos kerületi utak újulnak meg
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A Pesthidegkút–Ófalun és környékén élők régi 
igénye valósulhat meg, amikor júliusban el
kezdődik a Paprikáspatak felett átívelő, Te
mető utcai híd felújítása. A  Budapest Közút 
Zrt. megrendelésére megújuló átkelő nemcsak 
erős szerkezetet kap, hanem szélesebb járdát 
is építenek rá. A tervek szerint októberben el
készülő építkezés során elsőként megkezdik a 
közműépítést, teljesen elbontják a régi híd
szerkezetet, valamint rendezik a területen a 
patakmedret. 

A beruházással együtt gyalogátkelőhelyet 
alakítanak ki a híd közelében, így összeköt
tetés létesül az önkormányzat által kialakított 
Párás utcai gyalog és kerékpárúthoz Szépha
lom felé. 

Több tonna szemetet 
szállítottak el a kerületi utakról

Felújítják a Temető utcai hidat

A kivitelezést végző Colas Közlekedésépítő 
Zrt. arról tájékoztatott, hogy a munkálatokat 
igyekeznek a lakók és a területen át közlekedők 
lehető legcsekélyebb zavarásával elvégezni.

Júliusban megkezdik a Paprikás-patak Te-
mető utcai hídjának régóta várt felújítását, 
a munkálatokkal az előzetes tervek szerint 
októberben végeznek. A hidat addig lezár-
ják. A beruházással együtt gyalogátkelőhely 
épül a Hidegkúti úton.
 

A nagyvárosi szennyeződés állandó gondot okoz. Bár a fővárosi utcák 
takarítása az FKF Zrt. feladata, a II. Kerületi Önkormányzat  is elindí
totta kerületi utcatakarítási programját saját forrásból.

Az április óta heti rendszerességgel zajló, FKF Zrt.vel közösen zaj
ló önkormányzati utcatakarításoknak köszönhetően ez idáig mintegy 
38 kilométernyi útszakaszt tisztítottak meg, összesen több mint 28 
tonna szemetet szállítottak el. A  tisztítást önfelszedő seprőgéppel, 
locsolóautóval és kézi erővel végzik. Az  utcatakarítás legutóbbi, jú
nius végi alkalmán megtisztították az Ankara utcai szerpentin mind
két oldalát a Margit körútig (Ankara u.–Mecset u.–Margit u.) és az 
Apostol utca mindkét oldalát a Kavics utcáig. Korábban többek között 
a Lipthay, a Rómer Flóris, a Zivatar és a Szemlőhegy utcát, a Trombi
tás utat és a Lóczy Lajos utcát, valamint a Nagybányai út 41–59. szám 
közötti szakaszt és a Vöröstorony utcát takarították.

A felmerÜlő észreVételekkel 
és kérdésekkel a helyszínen, va-

lamint az alábbi elérhetőségeken 
állnak az érdeklődők rendelkezésére: 
1113 Bocskai út 73., tel.: (06 1) 883-1700, 
e-mail: kozlekedesepito@colas.hu.

Az AktUális felújításokról tájékoztAtást AdNAk 
a www.masodikkerulet.hu oldalon, illetve a II. Kerületi Önkormányzat 

Facebook-oldalán: www.facebook.com/budapest2
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Sikerrel zárult az önkormányzat és a Világot 
Nekik Alapítvány Tanuld, hogy taníthasd! 
elnevezésű közös programjának nyitó ren
dezvénye, amelyen a kutyatulajdonosok házi 
kedvencükkel együtt szakképzett trénerek, 
állatorvos, kutyakozmetikus és a Környezet
védelmi Osztály munkatársainak segítségé
vel sajátíthatták el az alapvető ebtartási is
mereteket és az állattartás szabályait.

Az önkormányzat célja az ingyenes szolgál
tatással, hogy a több ezer kutyának is otthont 
adó II. kerületben a gazdák tisztában legye
nek az ebtartással járó kötelezettségekkel 
is, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, sok 
esetben a kutyával kapcsolatos konfliktusok 
– ember és állat, valamint kutya és kutya kö
zött – ismerethiányból adódnak, ami viszont 
nem mentesít egy esetleges szabályszegési 
bírság alól. 

Az is fontos, hogy a felelős állattartási 
szemlélet már gyermekkorban kialakuljon, 
ezért a II. kerület várja a foglalkozásokra a 
kutyás családhoz tartozó gyerekeket, fiata
lokat is, akik a „gyermeksarokban” játékos 
vetélkedő keretében ismerkedhetnek meg az 
állattartás alapjaival. 

Tanuld, hogy taníthasd!
Folytatódik az önkormányzat ebtartási programsorozata

A felelős állattartási szemlélet kialakítása 
érdekében ebtartási programot indított a II. 
Kerületi Önkormányzat. Az első foglalko-
zást június 15-én tartották a pesthidegkúti 
kutyaügyességi pályán. Legközelebb július 
20-án délelőtt várják az előre bejelentkezett 
érdeklődőket.
 

Jelentkezés és regisztráció
A következő foglalkozás időpontja: JúLIUS 20., 
9–12 óráig. Helyszín: a pesthidegkúti agility-pálya 
(1028 Áchim András utca–Kadarka utca sarok). 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Je-
lentkezni JúLIUS 17-ig lehet.

Regisztrálni és érdeklődni a (06 1) 346-5722-es 
és a (06 1) 346-5596-os telefonszámon Alimán 
Gabriellánál, illetve a kornyezetvedelem@maso-
dikkerulet.hu e-mail-címen lehet. A regisztráció 
során meg kell adni az ebtartó nevét, az eb csip-
számát. A programon legfeljebb húsz fő (valamint 
mindenkivel egy kutya és gyerekek) tud részt venni.

A nyári iskolai szünet és az időjárási viszonyok 
miatti esetleges alacsony számú jelentkezés esetén 
a programot egy későbbi időpontban rendezik meg, 
erről a jelentkezőket előzetesen értesítik. 

Településképi bejelentési eljárás kell a klíma felszereléséhez
A forró nyári napokon bizony kellemes lehet, ha a lakást légkondicionáló berendezés tartja 
hűsen, de míg bent jó a hőfok, sokan panaszkodnak az utcaképet csúfító klímaerdőre, az 
utcára csepegő kondenzvízre, a zajos ventilátorra és a kültéri egységből kiáramló meleg le-
vegőre. Nem véletlen, hogy sok esetben feltételekhez kötött a készülékek felszerelése.
 

A II. Kerületi Önkormányzat a jelentkezők 
számától függően októberig havi rendszeres
séggel szeretné megtartani az ebtartási prog
ramsorozatot.

toVábbi iNformáció az önkormány-
zat honlapján (www.masodikkerulet.hu), 

valamint tájékoztatás kérhető a Központi 
Ügyfélszolgálaton (1024 Margit utca 2-4., email: 
ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu, tel.: 346-5600). 
A klímaberendezés megfelelő helyének meghatáro-
zásában az Épített Környezetért Felelős Igazgatósá-
gon adnak tájékoztatást előzetes időpont-egyeztetés 
után (tel.: (06 1) 346-5579, Lantos Ágnes).

A klíma felszerelésének szabályozása nem új 
keletű, már a régebbi jogszabály is meghatá
rozta a berendezés kültéri egységének helyét 
és kihelyezésének módját. A II. kerületben 
a településkép védelméről szóló 45/2017. 
(XII.20.) önkormányzati rendeletet kell fi
gyelembe venni, ha valaki bizonytalan a fel
tételekben. 

A jó helyen lévő ablakklíma és klímabe
rendezés kültéri egysége csak az épület meg
jelenéséhez illeszkedve, közterületről nem 
láthatóan helyezhető el, a zajvédelmi előírá
soknak megfelelően nem zavarhatja mások 
nyugalmát, nem onthatja a szomszédos laká
sok ablakai felé a forró levegőt, a kondenzvi
zet pedig vissza kell vezetni. 

Új és meglévő épületek esetében csak ta
kartan, illetve takarásban lehet kitenni, vagy 
központi klímaként lehet kivitelezni. Meglévő 

épületen közterületről látható homlokzato
kon kültéri egység nem helyezhető el, kivéve 
tömör, átlátszatlan mellvédű erkély takará
sában, az épület megjelenéséhez illeszkedve, 
a homlokzati architektúrával összhangban, 
ahhoz illeszkedve tehető ki. Amennyiben az 
érintett helyiség csak közterületi homlokzat
tal rendelkezik, vagy az épület védett, akkor 
csak kültéri egység nélküli klímaberendezés 
jöhet szóba. A magastetős elhelyezésről szin
tén külön rendelkezik a jogszabály. 

A klímaegység felszereléséhez a polgár
mesteri hivatal Településképvédelmi Osz
tályánál településképi bejelentési eljárást kell 
kezdeményezni, ennek hiányában szabályta
lan a felszerelés. 

Fontos kitétel az is, hogy amennyiben a 
klíma felszerelése a műszaki feltételeknek 
megfelel, vagy megfelelne, még akkor sem 
biztos, hogy fel is lehet szerelni a házra, hi
szen társasház esetében az eljáráshoz kérik a 
társasház közgyűlési hozzájáruló nyilatkoza
tát. Ugyanis a ház fala, vagy éppen az erkély 
(mint tartószerkezeti elem) közös tulajdon
nak számít.
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A fővárosi erdők kivételes szerepének és értékeinek be-
mutatásával kombinálja a Budapest építészeti, történeti, 
gasztronómiai és egyéb különlegességeit ismertető városi 
sétákat a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete. JúLIUS 
20-án a II. kerület rejtett szépségeit mutatják be az erdész 
túravezetők: egy hat kilométeres séta során a hűvösvölgyi 
BKV-végállomástól indulva a Vadaskerttel ismerkedhetnek 
meg a résztvevők – nemcsak térben, de időben is – bejárva 
Mátyás király egykori vadasparkját. Szó lesz a mai budai 
vadállatokról, oroszlánvadászatról, vaddisznók befogásáról 
és Csontváry festészetéről is.

Egy héttel később, JúLIUS 27-én a Sorrento-sziklához 
vezet a 4,5 kilométeres séta, ahol a kirándulók a régi, 
hagyományos foglalkozásokhoz, a faszénégetéshez vagy 
a gyantaszedéshez kötődő fákkal ismerkedhetnek meg, 
felfedezhetik a mészégetés és piktortégla-bányászat nyo-
mait, és megkóstolhatják az ehető növényeket az erdőben.

Túra keretében fedezhetik fel Buda természeti és kulturális értékeit

További információ: https://parkerdo.hu/erdeiturak

Megújul a Macis játszótér Szépvölgyben. 
A  II.  Kerületi Önkormányzat és a Pilisi 
Parkerdő Zrt. együttműködésében megva
lósuló beruházás július 8án kezdődik, és 
várhatóan már augusztusban befejeződik. 
Az új játszótér kihasználja majd a koros fák 
nyújtotta árnyékot és a helyszín védett, el
dugott jellegét.

A 32 millió forintos önkormányzati tá
mogatásból megvalósuló játszótéren moz
galmas, erőt próbáló játékok és statikus 
szoborjátékok egyaránt helyet kapnak, 
természetesen biztonságos, ütéscsillapító 
burkolattal ellátva. A központi téma az erdei 
élővilág lesz, azon belül is a barnamedvék – 
kapcsolódva a korábbi játszótér jelképéhez, 
a maciszoborhoz, amit természetesen meg
őriznek, amennyiben az állapota a feltárást 
követően ezt megengedi. A főleg fából ké
szült, egyedi tervezésű eszközök a kisebb és 
a nagyobb gyermekeknek is élvezetes szó
rakozási lehetőséget nyújtanak majd. 

A kivitelező Pilisi Parkerdő Zrt. tervei 
szerint az új játszótéren lesz fészekhinta, 
csúszda, libikóka, kétállásos kontakt hin
ta, rugós egyensúlyozó gerenda, trambulin, 
többféle állatszobor, valamint az ügyessé
get alaposan próbára tevő oszlopbolyongó. 
Emellett egy egyedi kalandmászóka is épül 
kötelekkel és dzsungelhíddal, valamint egy 
szintén egyedi tervezésű kerékpártárolót is 
elhelyeznek. A  szülők a játszótér hangula
tához illő, fából készült padoknál és aszta

loknál pihenhetnek, amíg a gyerekek ját
szanak. 

Az önkormányzat támogatása nemcsak a 
játszótér, hanem környezetének rendbe

Újjávarázsolják az erdei Macis játszóteret
Egyedi, tematikus játszótér létesül a korábbi 
Macis játszótér helyén a Görgényi út végé-
ben. A gyerekek már augusztusban birtokba 
vehetik az erdei élővilágot bemutató esz-
közöket, köztük hintákat, kötélhidat és egy 
kalandpályát. 
 

tételét is szolgálja: a pihenőpadok mellett 
megújul a parkoló, az erdei sétaút és a sze
metesek, így  az egyedi játszótérhez méltó 
lesz a környezet is. 

A szemét nem az erdőbe való!
Úgy élvezzük a természetet, hogy
az utánunk jövők is megtehessék!

júliUs 8-tól megújUl!
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A II. kerületi Idősügyi Tanács méltó módon emlékezett meg a Bau
haus 100. évfordulójáról: június 13án a Napraforgó utcai Bauhaus 
Egyesülettel és Kapovits Réka építészmérnökkel közösen vetélkedő
vel és filmvetítéssel egybekötött sétát szervezett a páratlan építészeti 
örökségnek számító Napraforgó utcai mintatelepen. Az eredetileg 
25 fősre tervezett sétán ötven kerületi idős ember vett részt, többe
ket a nagy hőség sem bírt otthonmaradásra. A sétát követően a Szilfa 
utcai Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubjában 
mérték össze a sétán szerzett helytörténeti és építészeti tudásukat 
az ötfős csapatok. Minden résztvevő kiválóan oldotta meg a kvízjáték 
kérdéseit, a nyerteseket Verrasztó Gábor helytörténeti könyveivel, 
valamint desszerttel jutalmazták a szervezők. Az esemény egy, a 
mintatelep átadásáról készült archív film levetítésével zárult. A ren
dezvényt a II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, 
Sport és Informatikai Bizottsága támogatta.

Nyári szünetet tart a II. Kerületi 
Önkormányzat nagy érdeklődés
re számot tartó Receptklubja. Ki
lenc csoportban mintegy százhúsz 
résztvevő sajátíthatta el az ízletes 
és egészséges ételek elkészítésének 
fortélyait. Az  idősebb korosztály 
számára szervezett program célja, 
hogy azok a szépkorúak, akiknél az 
időskori megbetegedésekre kímé
lő étrendet javasoltak, megismer

kedjenek a diétázás egyszerű, mégis 
finom lehetőségeivel. A reforméte
lek elkészítése során az allergén és 
intoleranciát kiváltó élelmiszerek 
használatára, vagy éppen mellőzé
sére is figyeltek. A főzőtanfolyamo
kat dietetikusok tartották, de volt 
olyan alkalom is, mikor egy séfet 
láttak vendégül. Az önkormányzat 
a nyári szünet után a Receptklub 
szeptemberi folytatását tervezi.

Bauhaus100 – séta a Napraforgó utcában

Kortalanul
Az elmúlt évek sikeres rendezvényei után a II. kerületi Idős-
ügyi Tanács idén is meghirdeti a 60 év feletti, II. kerületi 

amatőr művészek számára képző- és iparművészeti, illetve 
népművészeti pályázatát. A pályaműveket a II. Sz. Gondozási 

Központba (1022 Fillér utca 50/b) kell eljuttatni 2019. SZEPTEMBER 9–19. 
között hétköznapokon 10 és 12 óráig. A szervezők kérik, hogy a kiállítandó 
darabok becsomagolva érkezzenek az intézményhez.

A kiállításrA beNYújthAtó mŰVek tematikájában és techniká-
jában nincs megkötés. Bármely témájú és technikával készült, képző-ipar-
művészeti vagy népművészeti alkotás nevezhet a kiállításra. Szobor, festmény, 
kisplasztika esetén legfeljebb két alkotás nyújtható be. 
A kiállítANdó tárgYAk mérete Nem lehet NAgYobb: 
szobor, kisplasztika esetén 60x60x60 cm-nél, a festménynél 50x75 cm-nél, 
hímzésnél, terítőnél legfeljebb 1 m2 kiállítási területet foglalhat el. Várja 
minden kerületi 60 év feletti amatőr művész jelentkezését a tárlatra a II. 
kerületi Idősügyi Tanács.
A kiállításról toVábbi felVilágosítás kérhető hét-
köznaponként 8–16 óra között a (06 1) 212-2579-es vagy a (06 20) 237-
1685-ös telefonszámon.

kreatívkreatívA II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

Szeptembertől újra receptklub

Ahogyan a résztvevők látták...
A főzőtanfolyam lezárultával a résztvevők közül többen is megosztották 
véleményüket a Receptklubban szerzett tapasztalataikról.
• Mint gyakorló háziasszony, szívesen részt veszek ezen a pompás gyakorlaton. Örömmel 
jövök, ha folytatódik a program. • Nagyon jó és takarékos ötleteket kaptam és sok újdonság-
gal ismerkedtem meg. Köszönöm, ha folytatódik a sütés-főzés lehetősége. • A tanfolyamok 
hasznossága vitathatatlan. Az egészséges étel készítése (a családdal kiegészülve) érték, mert 
finom, újdonság és az egészséges életet segíti. Szívesen részt veszek rajta a továbbiakban is. 
• Rendkívül jó ötlet volt ez a főzőtanfolyam. Remélem, folytatódni fog. El fogok jönni, mert 
irtó jó és finom ételeket főztünk, nagyon jó hangulatban. Nagyon köszönöm a lehetőséget 
és minden jót kívánok. • Nagyon örülök, hogy részt vehettem a tanfolyamon, mert sok 
hasznos információt kaptam. Emésztési zavarral élek, már korábban is kísérleteztem diétás 
főzéssel, sajnos sok melléfogásom volt. Itt minden problémámra választ kaptam. Remélem 
folytatni tudjuk, kapunk lehetőséget további tanulásra. • Nagyon jó ez a reformfőzés, kár, 
hogy csupán kétalkalmas. Szívesen részt vennék rendszeresen. • Én személy szerint csak 
ajánlani tudom. Javaslom, hogy ne csak a szépkorúak között hirdessék meg a programot. 
• Szívesen jönnék máskor is, de idős vagyok, és a lábam már nem bírja a lépcsőt, pedig a 
program nagyon hasznos, köszönöm.
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A műsor megálmodója, rendezője, szervező
je és háziasszonya a 2010ben II. Kerületért 
Emlékéremmel kitüntetett reumatológus fő
orvos, dr. Törös Edit volt, aki Semmelweis Ignác 
születésének és doktorrá avatásának körülmé
nyeit idézte fel, az intézmény főigazgatója, dr. 
Polák László pedig a legnagyobb magyar orvos 
elévülhetetlen érdemeiről beszélt.

Az eseményen részt vett Láng Zsolt polgár
mester, Dankó Virág alpolgármester, Szalai 
Tibor jegyző, Vargáné Luketics Gabriella, az ön
kormányzat Humánszolgáltatási Igazgatóságá
nak vezetője és Riczkó Andrea önkormányzati 
képviselő.

A polgármester első szavaival köszöne
tet mondott az ünnepség megszervezéséért, 
amely, mint mondta, egy békés órára kiszakítja 
a résztvevőket a hétköznapok sokszor embert 
próbáló munkájából. Mint kifejtette, a min

dennapokat az mérgezi meg, hogy az emberek 
hajlamosak csak a rosszat észrevenni, holott 
sok jó dolog is történik, és sok mindenért le
hetne mindennap hálát adni. Az egészségügyi 
szolgálatot a kerület egyik legfontosabb intéz
ményének nevezte, ahol több mint háromszáz 
ember dolgozik, és – tette hozzá – nagyon 
fontosnak tartja, hogy itt is, ahogy a polgár
mesteri hivatalban és a többi önkormányzati 
intézetben is emberi hangon, empatikusan, 
odafigyelve forduljanak az ügyeiketbajaikat 
intézni kívánókhoz. Gondolatait Diósszilágyi 
Sámuel egykori tüdő és belgyógyász, röntgen 
szakorvos szavaival zárta: „A szervezet problémáit 
nem mindig lehet csak recepttel megoldani”.

Dr. Törös Editről köztudomású, hogy nem
csak kiváló orvos, hanem kulturális és jóté
konysági rendezvények megszervezésében 
is páratlan. Évente kétszer, a nyári Semmel

weisnapon és télen, az adventi időszakban 
olyan művészeket hoz el a rendelőintézet 
könyvtárszobájába, akik a világ leghíresebb 
színpadain is fellépnek. Járdányi Gergely Liszt 
Ferencdíjas nagybőgőművész és Mohai Gá-
bor Radnóti és Kazinczydíjas előadóművész 
visszatérő vendégei ezeknek az alkalmaknak, 
és a mostani ünnepségen is elvarázsolták a kö
zönséget. Először köszönthettük a Kapásban a 
Magyar Állami Operaház aranygyűrűs, Bartók–
Pászthorydíjas operaénekesét, Laczó Andrást 
és az őt kísérő Sztankovics Béla gitárművészt, 
akik egy nyáridéző, vidám kis műsorral kö
szönték meg az orvosok és ápolók áldozatos 
munkáját. A sztárfellépők mellett Törös fő
orvos asszony minden alkalommal fiatal te
hetségeknek is lehetőséget biztosít a bemu
tatkozásra. Idén Kóta Vilmos kürtművésszel és a 
Weiner Leó Zeneművészeti Iskola tizenhét éves 
díjnyertes cselló tanszakos növendékével, Ba-
lázs Emmával ismerkedhetett meg a közönség.

Semmelweis Ignácot az anyák megmen
tőjeként ismeri ma a világ, ezért a Semmel
weisnapi ünnepségen minden évben kö
szöntik azokat az egészségügyben dolgozó 
édesanyákat és nagymamákat, akik két, teljes 
embert kívánó hivatásban is helyt állnak.

A rendezvény az Egészségügyi Szolgálat kie
melkedően teljesítő dolgozóinak elismerésére 
is alkalmat teremtett. Polgármesteri dicséretet 
idén dr. Barta Irén biológus kapott. Az Egész
ségért cím orvosi fokozatát dr. Füzy Judit tüdő
gyógyász, szakdolgozói fokozatát pedig Katona 
Tünde, a röntgen részleg vezető asszisztense 
vehette át. Dr. Kisfalvi Csilla sebészorvos a fő
igazgatói dicséret első, Szanatiné Varga Viktó-
ria, a tüdőgondozó részleg vezető asszisztense 
a második, Cseplye István gépkocsivezető pedig 
a harmadik fokozatában részesült. Idén ve
hette át aranydiplomáját dr. Herner Zsuzsanna 
fogszakorvos, akinek öt évtizedes munkáját a 
Törös Alapítvány 2011 nevében Törös Edit kö
szönte meg. Ezután Polák László köszöntötte 
azt a három munkatársat, aki ötven éve dolgo
zik folyamatosan közszolgálatban, az egészség
ügyben: dr. Herner Zsuzsanna fogszakorvost, 
dr. Mészáros Katalin fogszabályozó szakorvost és 
dr. Füzesséry Judit neurológus főorvost.

Péter ZsuZsanna

Gyógyítók, művészek, édesanyák
Legnagyobb kincsünk az egészség – így legnagyobb megbecsülésünk is az orvosokat, az 
egészségügyi dolgozókat illeti. Július elsején, Semmelweis Ignác születésének napján tart-
ják országszerte a magyar egészségügy ünnepét. Ebből az alkalomból a II. kerület veze-
tői és egészségügyi dolgozói a sokéves hagyományt követve idén is együtt ünnepeltek a 
Kapás utcai rendelőintézetben. A színvonalas műsor mellett az ágazat legkiválóbb dolgozói 
kitüntetésben részesültek, illetve az intézet minden munkatársa külön anyagi juttatást is 
kapott a fenntartó II. Kerületi Önkormányzat jóvoltából.

Laczó András és Sztankovics Béla vidám műsora Dr. Herner Zsuzsanna fogszakorvost Törös Edit és Polák László köszöntötte
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– Örömünkre 
szolgál, hogy az 
immár hagyo
mánny á vált 
egészségnapok 
idén tavasszal 
is népszerűek 
voltak a II. ke
rületi lakosság 
körében – ösz
szegezte dr. Nyi-

las Zsuzsanna 
orvosigazgató a szűrőnapok tapasztalatait. 
– Május 11én a Kapás utcai, 18án a Köz
ségház utcai telephelyen fogadtuk a jelent
kezőket, majd a szív és érrendszeri betegsé
gek alapszűréséről továbbirányítottak május 
25én a Fillér utcai Pulzus központban vettek 
részt további kiegészítő, műszeres kardioló
giai vizsgálatokon. 

Ezeken a napokon összehangolt csapat
munkával, figyelmes, türelmes szakérte
lemmel vártuk a pácienseket, hiszen a szűrés 
helyszínén a lakosok néhány óra alatt több 
rendelésen is megfordulhatnak, és a három 
nap alatt rendszeresen több százan kerestek 
fel bennünket bizalommal. A Kapás utcai és a 
Községház utcai rendelőben a lakosok felvilá
gosító nyomtatványokat, kérdőíveket, széklet
vérvizsgálatára szolgáló teszteket is tartalmazó 
„egységcsomagokat” kaptak, amelyekből a fo
gadó asszisztensek útmutatásával választották 
ki a számukra megfelelő lehetőségeket. A leg
gyakoribb magyarországi halálok megelőzésé

Változatlanul népszerűek a szűrőnapok
2011 óta évente két alkalommal rendezi a 
II. Kerületi Önkormányzat támogatásával 
az önkormányzat egészségügyi szolgála-
ta a számos betegségcsoportra kiterjedő, 
három helyszínen biztosított szűrővizsgá-
latokat, melyek célja egyrészt a különböző 
korcsoportok egészségtudatosságának 
erősítése, a betegségek korai felismerése, 
másrészt a már kialakult betegségek jelen-
legi állapotának felmérése is.
 

hez – a korábbi évekhez hasonlóan – a szív és 
érrendszeri betegségek rizikóját felmérő lapot 
is tartalmazott a csomag.

Mindkét helyszínen lehetőség volt a szű
rővizsgálatokkal kapcsolatos kérdésekről az 
ÁNTSZ megjelent tanácsadóitól is részletes, 
személyre szabott válaszokat és további fel
világosítást kérni. 

A vizsgálatok után a résztvevőknek mód
jukban állt képet alkotni jelenlegi egészségi 
állapotukról. Munkatársainkkal a rendel
kezésre álló percekben mindig igyekszünk 
választ adni a vizsgálatok során felmerülő 
kérdésekre is. 

A szűrés helyszínén a lakosok önként vá
laszthatnak és kérhetik a vizsgálatukat. Ren
delkezésre állt belgyógyászat, dietetikai ta
nácsadás, vastagbélrákszűrés, tüdőgyógyászat, 
nőgyógyászat, mammográfia, szemészet, uro
lógia, bőrgyógyászat, pszichiátria.

Nagy népszerűségnek örvendett az Inbo
dykészülék adta diagnosztikai lehetőség, 
148an jelentkeztek erre a vizsgálatra. A be
rendezés alkalmas a test összetételének vizs
gálatára, a zsírszövet, az izomtömeg, a csonto
kat alkotó ásványianyagtartalom és a vízterek 
meghatározására. 

Ötvenen, többnyire hölgyek, vettek részt 
a nordicwalkingoktatáson. Dr. Törös Edit 
reumatológus főorvosnő segítéségével ismer
kedtek a helyes testtartás és mozgásszabadság 
összehangolt élményével.

Végezetül néhány szűrési számadatot kiemel
nék: a három helyszínen összesen 428 lakos 
(306 nő és 122 férfi) élt az ingyenes vizsgálat 
lehetőségével, tehát a korábbi évekhez hason
lóan idén tavasszal is a nők jelentkeztek többen. 
A Kapás utcában 759, a Községház utcában 641 
különböző szűrővizsgálat történt. Mint koráb
ban, most is az idősebb korosztály élt leginkább 
a szűrőnapok kínálta lehetőséggel – a legidősebb 
jelentkezőnk egy 103 éves férfi volt. Viszont örö
münkre szolgált, hogy a szombati pihenőnapo
kon a szűrések megközelítőleg tíz százalékát a 
18–50 év közötti korosztály vette igénybe. 

Továbbra is hangsúlyozzuk, a betegség meg
előzésével, illetve korai felismerésével, keze
lésével, életmódváltással a legtöbb egészség
nyereség az aktív életkorban érhető el – tette 
hozzá dr. Nyilas Zsuzsanna.

Az önkormányzati szűrőnapokhoz rendsze
resen csatlakozó Budapesti Szent Ferenc Kór
ház ingyenes kardiológiai szűrésein több mint 
százan vettek részt június 1jén.

dr. Nyilas Zsuzsanna

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A lehetőség adott, éljen vele!
A II. kerületben lakó, 45–65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta

eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak ingyenes mammográfiás szűrővizsgálatra.
kérjÜk, tegYeN eleget meghíVásUNkNAk, 

VegYeN részt ÖN is A díjmeNtes mAmmográfiás szŰrőVizsgálAtoN

2019. július 26. és augusztus 13. között!
A vizsgálat helye: MaMMa Eü. Zrt., 1027 Budapest, Kapás u. 22., tel.: +36 (1) 489-0695.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, telefon: +36 (1) 465-3823

a SZŰRŐVIZSGÁLaT
dÍJmEnTESEn IGÉnyBE VEhETŐ!
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Már a kiállítás megnyitóját is a fiatalos lendület, a rendhagyó megoldások és a megújítási szándék jellemezte. 
Krizbai Domokos gitárjátéka indította el az este pezsgő hangulatát, majd Juhász Gergő Balázs grafikus, a tár-
lat egyik alkotója pattant fel a pódiumra arra biztatva hallgatóságát, hogy mindenki nyugodtan egyen-igyon, 
mozogjon, amíg ő megosztja velünk a szentendrei művészet múltjával és jelenével kapcsolatos gondolatait. 

 „A reprezentáció mindig udvarias, lekerekíti az éleket. Azonban, ahol van élet, ott vannak élek is. 
A szentendrei kortárs művészetben pedig kimondottan sok él van. A szentendrei művészet nem intézmény, 
sohasem volt az, habár léteznek intézmények, amelyek a szentendrei művészet részévé kívánnak válni. Ha 
van bármiféle értelme ennek a kiállításnak, akkor az az, hogy élő, nyitott, nem az alkotók feletti valamiféle 
hatalom rajtuk keresztül való megnyilvánulása. 

A kiállított művek alkotói jól ismerik egymást, ismerik egymás munkásságát vagy egymás munkáit, vannak 
közöttük többen is, akik már dolgoztak, kiállítottak, alkottak együtt. A kiállítás nem mutat mást, mint egy 
emberi, alkotói kapcsolati hálót, amelyben a véletlen, a spontán, az összefüggéstelen egyszerre van jelen 
a szándékossal, a tudatossal, a sorsszerűvel. A nézőre van bízva, hogy mit, minek hisz, gondol és érez”.

A tárlaton Csató Máté (festmény, grafika), Deim Balázs (fotó), Juhász Gergő Balázs (grafika), Krizbai Gergely 
Krizbo (digitális nyomat, festmény), Regős Benedek (fotó, objekt) és Szabó Gergely (grafika) munkái láthatók, 
amelyeket JÚLIUS 24-ig, keddtől péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig lehet megtekinteni (1027 
Kapás utca 55). Péter ZsuZsanna

Események kerületünk 
templomaiban

PAsAréti PádUAi szeNt ANtAl-temPlom: 
JúLIUS 13-án 12 órakor szentmise Szűz Mária tisz-
teletére. JúLIUS 28-án a szentmisék után a járművek 
megáldása. AUGUSZTUS 2.: Porcinkula-búcsú, 17 
órakor szentségimádás, 17.30-kor ünnepi zsolozsma, 
18 órakor ünnepi szentmise. AUGUSZ TUS 3-án 17 
órakor elsőszombati rózsafüzér. AUGUSZ TUS 13-án 
Szent Filoména-ünnep, 11.30-kor rózsafüzér, 12 órakor a 
szentmisét bemutatja Ocsovai Grácián OFM. AUGUSZ-
TUS 14-én 18 órakor Nagyboldogasszony ünnepének 
előesti miséje. AUGUSZTUS 14–20.: Esztergom–Mát-
raverebély–Szentkút gyalogos zarándoklat (kb. 130 km). 
Bővebb információ és jelentkezés a www.ferencesek.
hu/zarandoklat oldalon. AUGUSZ TUS 15-én, Nagy-
boldogasszony ünnepén a szentmisék 7, 12, 18 és 19.30 
órakor kezdődnek (kötelező a szentmisén való részvétel) 
(1026 Pasaréti út 137.).
PAsAréti reformátUs temPlom: istentiszte-
let minden csütörtökön 18 órakor, vasárnap 8 és 10 órakor 
(a gyermek-istentisztelettel egy időben), a hónap utolsó 
vasárnapján úrvacsorai közösséggel. Bibliaóra keddenként 
18 órakor. A felnőtt ifjúság alkalmai keddenként 18:30-kor, 
szerdánként 18, vasárnaponként 17 órakor. Jegyesek és 
házasok  bibliaórái szerdánként 18 és szombatonként 17 
órakor. www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 
Torockó tér 1.).
cimbAlom UtcAi reformátUs temPlom: 
JúLIUSBAN és AUGUSZTUSBAN vasárnaponként 10 
órakor istentisztelet. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs 
Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629, 
hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
országúti fereNces temPlom: JúLIUS 19-én 
8–17.30 óra között szentségimádás. AUGUSZTUS 15.: 
Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe, 
a szentmisék 7.30, 10 és 19 órakor kezdődnek (kötelező 
ünnepnap) (1024 Margit körút 23.).
rózsAdombi fereNces temPlom: a templom 
felszentelése 70. évfordulójának ünnepén, JúLIUS 10-én, 
az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik (1025 Tövis u. 1.).
sArlós boldogAsszoNY-temPlom: JúLIUS 
14-én 16 órakor lesz a templomhoz tartozó Ürömi ut-
cai Kármelhegyi Boldogasszony-kápolna búcsúünnepe. 
A szentmisék hétköznap 6.30 és 18 órakor, vasárnap 9, 
10.30, 18 órakor kezdődnek. Szentségimádás minden csü-
törtökön és első szombaton az esti szentmise után. Minden 
pénteken 7 órakor laudes, vasárnap 17.30-kor vesperás, 
minden hónapban, 27-én 17.30-kor Szent Margit-vesperás. 
A plébániai iroda fogadóórái JúLIUS és AUGUSZTUS 
hónapban szerdán és csütörtökön 16–18, pénteken 10–12 
óra között. További információ a www.ujlakitemplom.hu 
oldalon (1023 Bécsi út 32.).
bUdAi gÖrÖgkAtolikUs temPlom: JúLIUS 
hónapban egészen AUGUSZTUS 18-ig vasár- és ün-
nepnapokon 10 és 17.30 órakor végeznek szent liturgiát, 
hétköznapokon 17.30-kor. JúLIUS 28-án 11 órakor a 
Hearts Hawai ifjúsági kórus ad koncertet. Nyári ünne-
pek: AUGUSZTUS 6.: Jézus Krisztus színeváltozása, 
AUGUSZTUS 15.: az Istenszülő elszenderedése és 
mennybevétele, AUGUSZTUS 20.: Szent István király 
ünnepe, AUGUSZTUS 29.: Keresztelő Szent János feje-
vétele. Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30–17.30 óra 
között. Honlap: www.gorogkatbuda.hu  (1027 Fő u. 88.).
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A Budai Polgár fotópályázatára olyan 
képeket várunk, amelyek a II. kerület 
szépségeit, sokszínűségét, értékeit, ér-
dekességeit mutatják be. Beküldési 
határidő minden hónap utolsó nap-
ja, legközelebb: Július 31-én éjfél. 
Az adott hónapban beküldött felvételek 
közül a zsűri által legjobbnak ítélt meg-
jelenik a következő Budai Polgárban. 
Az év lezárultával az I. helyezett 
50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig 
20 ezer Ft értékű díjazásban ré-
szesül. Technikai tudnivalók: a képeket 
digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.
com e-mail-címre.

(Bármely kép beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy 
azt a szerkesztőség megjelentethesse a Budai Polgár 
újságban, annak honlapján, valamint a II. Kerületi Ön-
kormányzat honlapján és Facebook-oldalán, kiadványai-
ban, a szerző nevének feltüntetésével.)

a hónap FOTóJa
Fotopalyazat
a kerületrol

´ ´´
´́

Szentendrei fiatalok a Vízivárosban
Fiatal Szentendre címmel nyílt kiállítás a Vízivárosi Galériában. A galéria a Cserekiállítá-
sok sorozatban lát vendégül hat újgenerációs szentendrei művészt, aki méltó utóda a 
„festők városa” nagy klasszikusainak.

JÚnIuS

Dudás Petra – Gül Baba türbe
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A Hűvösvölgyi Szolgáltatóház első emeletén AUGUSZTUS 
31-ig tekinthető meg az Ady-Art Festőműhely tárlata, ame-
lyet a négy éve alakult alkotóközösség aktuális munkáiból 
állítottak össze. A Magyar Ari művészeti vezetésével alkotó 
műhely ugyanakkor a szórakozásról és a kikapcsolódásról 
is szól, hiszen a festők számára egyúttal kreatív időtöltést 
nyújt a közösség, így nemcsak az alkotáshoz választott 
eszköz használatát és a technikát tökéletesítik, hanem 
az együttalkotás mellett jó beszélgetésre is lehetőséget 
teremt a munka. Aki szívesen csatlakozna, bátran érdek-
lődjön, hiszen semmilyen előképzettség vagy technikai 
tudás sem szükséges, a foglalkozásokba bármikor be 
lehet kapcsolódni. A művészet iránt érdeklődők egy-egy 
jó hangulatú, beszélgetésekkel tarkított nap végén a 
maguk által készített alkotással távozhatnak a Hüviből 
(Hüvi Szolgáltatóház, 1028 Hidegkúti út 1.)

orgoNAestek bUdáN
Minden hónap első vasárnapján orgonaest résztvevői 
lehetnek a Budavári Evangélikus templomba látogatók. 
Budavár ékessége, hazánk legnagyobb barokk orgo-
nája 2017-ben épült meg. A legközelebbi alkalmon, 
JÚLIUS 7-én a különleges hangszert megálmodója, 
a templom orgonistája, Bán István orgonaművész 
szólaltatja meg. A belépés díjtalan, adományokat a 
sorozat fenntartására köszönettel fogadnak (1014 
Táncsics Mihály u. 28.).

A bUdAi főNix kUltUrális egYesÜlet idén 
nyáron is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket. 
JúLIUS 9.: Vitorlázás a Balatonon a Bolygó fedélze-
tén, kapitány Fináczy Marci. JúLIUS 11.: Informatikai 
délután a klubban, előadó Pálfi György. JúLIUS 16.: a 
Válogatás a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni nem-
zetközi gyűjteményéből című kiállítás megtekintése a 
Nemzeti Galériában. JúLIUS 18:. Kirándulások meg-
beszélése, jelentkezés, befizetés. JúLIUS 23.: Szinyei 
Merse Pál kiállításának megtekintése és városnézés 
Kaposváron. Utazás vonattal. JúLIUS 25.: Szent-
pétervár varázsa, úti film. Kirándulásokra befizetés. 
AUGUSZTUS 6.: Balatoni vitorlázás, látogatás Ba-
latonfüreden. AUGUSZTUS 8.: Informatikai délután 
a klubban, kirándulásokra befizetés. AUGUSZTUS 
31.: Kétbodonyi kirándulás, szilvalekvárfőzés, szil-
vásgombócevő verseny. Utazás autóbusszal. NYári 
kiráNdUlási terVek az önkormányzat és a KKSI 
Bizottság pályázatán elnyert támogatással: JúLIUS 
30-31.: Látogatás a burgenlandi magyar nyelvi „szi-
geten” és Wiener Neustadt (Bécsújhely) magyar emlé-
keinek megtekintése. AUGUSZTUS 14-15.: Nedec 
várának bejárása, tutajozás a Dunajecen, lanovkával 
a Lomnici-csúcsra. SZEPTEMBER 3–6.: Az erdélyi 
Sziget-hegység legszebb természeti látnivalói és a 
környék magyar vonatkozású történelmi, néprajzi és 
épített örökségének meglátogatása. Klubnapok min-
den csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, 
a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla 
alatt. Tel.: (06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 
424-2180, fonixke@t-email.hu).

Kedvcsináló tárlat a Hüviben

toVábbi iNformáció: Dagmar 
Hess (06 20) 988-6419, Magyar Ari (06 30) 

210-2131, Őrhegyi Enikő (06 30) 360-9280, 
e-mail: adyarthungary@gmail.com, Facebook: 
Ady-Art Festőműhely, web: http://ady-art.com/

Magával ragadó novelláskötettel jelentkezett 
a II. kerületben élő ismert forgatókönyvíró, 
Czető Bernát László a június közepén meg
rendezett 90. ünnepi könyvhétre. A Mesék a 
túloldalról című könyvben tizenhárom törté
net szerepel, hosszabbak, rövidebbek, rég
múltban vagy napjainkban játszódók. Közös 
bennük az olvasót végig fogva tartó sejtelem, 
hogy létezik – legalábbis e könyv lapjain – egy 
valóságon túli valóság, egy sötét világ, amely
nek árnyai időnként előbújnak…

A könyv bemutatójára a Gerbeaud cukrász
dában került sor a szerző, az illusztrációkat 
készítő Kossuthdíjas grafikus, Gyulai Lí-
viusz, a könyvet gondozó Hungarovox kiadó 
vezetője, Kaiser László, valamint Vennes Emmy 
színművész közreműködésével. Az esemény 
háziasszonya Rák Kati színművész volt.

Elsőként Kaiser László mesélt a történetek
ről, amelyek – saját bevallása szerint – első 
olvasásra lenyűgözték a bennük lévő realitások 
és irrealitások okán. Szerinte a szerző fantázi
ájával a körülöttünk és bennünk levő valóságra 
mutat rá. A műben benne van a férfinő kap
csolat, az érzékiség, a csodavárás, a bűn, a jóra 
való vágyakozás, mindez finom líraisággal, hu
morral, szinte filmszerűen megjelenítve. 

Czető Bernát László eredetileg mese és 
hiedelemkutatónak készült, majd a média 
világában kötött ki: filmeket, televíziós so
rozatokat írt, dokumentumfilmeket szer
kesztett, rendezett, több, mint száz tévéjáték 
és ötven színházi előadás dramaturgja volt. 
A prózaírásnak kedvtelésből ült neki. – Sze
retem megnézni, hogy a valóságban mi a titok, 
mi a csoda, és hogy ezek a csodák kikkel és 
miként esnek meg – mondta el történeteiről 
a bemutatón, majd azt is elárulta, hogy az il
lusztrálást csakis Gyulai Líviusz rajzaival tudta 
elképzelni. Köszönetét fejezte ki a grafikus
művésznek, valamint lányának, Gyulai Ka-

tinak, aki a kötet tipográfiáját és borítójának 
tervezését végezte.

Gyulai Líviusz szerint minden könyvilluszt
rálás egy nagy kaland, amelynek legnehezebb 
része a borító megtervezése – hiszen annak 
feladata az olvasó „becsalogatása”. Elmondása 
szerint, ahogy megkapta a kéziratot, egy szusz
ra elolvasta, és azonnal „szagot fogott”. Először 
a címlapot rajzolta meg, ami a számára leg
izgalmasabb és a szerző koncepciójáról talán 
legtöbbet eláruló Torta című írást illusztráló 
tollrajz. – Czető Bernát László minden hang
szeren játszik ezekben a novellákban – össze
gezte benyomását a grafikus. – Mint minden 
jó meseíró, ő is tudja, hogy csapnivaló az a 
történet, amely nem elég érdekes ahhoz, hogy 
lekösse olvasóját. A novellának olyannak kell 
lennie, mint egy izgalmas detektívregénynek, 
ami ugyanakkor kérdőjeleket is hagy maga után 
és új és újabb gondolatokat is felvet.

Czető Bernát László Mesék a Túloldalról 
című könyve pontosan ilyen: letehetetlen, 
s e j t e l m e s ,  ki 
csit borzongató, 
fordulatos, néha 
meghökkent, más
kor megnevettet és 
elgondolkodtat.

Kedves Olvasó! Jó 
utazást a túloldalra 
és az emberi lélek 
legtitkosabb bugy
raiba!

Péter ZsuZsanna

Mesén innen, valóságon túl

A ksh kÖNYVtár reNdhAgYó NYári NYitVAtArtásA
A KSH Könyvtár tájékoztatja olvasóit, hogy JúLIUS 26-áig a könyvtár a szokásos nyitvatartási rend szerint 
üzemel. Augusztus első két hetében csökkentett nyitvatartási idővel, de folyamatos raktári kiszolgálással várják 
látogatóinkat az alábbiak szerint. JúLIUS 29. – AUGUSZTUS 1. és AUGUSZTUS 5–8. (hétfő–csütör-
tök): 9 és 17 óra között, AUGUSZTUS 2. és 9. (péntek): 8 és 16 óra között. A könyvtár AUGUSZTUS 
12-e és AUGUSZTUS 30-a között zárva tart. SZEPTEMBER 2-ától (hétfőtől) a szokásos nyitvatartási 
rend szerint várják az olvasókat. Ugyanakkor szeretnék felhívni figyelmet, hogy a kölcsönzési idő e-mailen, 
telefonon vagy az online katalóguson keresztül történő meghosszabbítása a zárás ideje alatt is lehetséges.

Czető Bernát László: 
mesék A túloldAlról 

– tizenhárom mesés novella. Gyulai Líviusz 
illusztrációival. Megjelent a Hungarovox kiadó 
gondozásában 2019-ben. Ára: 2600 Ft.

 Kaiser László, Czető Bernát László és Gyulai Líviusz a könyv bemutatóján
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Tájékoztató a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány
2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásának főbb adatairól

Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenység: helyi közbiztonsággal kapcsolatos tevékenység, közhasznú 
tevékenységhez kapcsolódó közfeladat (a 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a pont). Az alapítvány támogatja a la-
kosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű 
állampolgári részvételt. Közhasznú tevékenység célcsoportja: a II. kerület lakosai.

Az alapítvány 2018-ban is alapvető feladatának tekintette a kerületben működő polgárőrszervezetek és a ke-
rületi rendőrkapitányság támogatását a belügyminiszteri rendeletek figyelembevételével.

2018-ban a polgárőr egyesületek 3 millió forintos támogatásban, míg a kerületi rendőrkapitányság szintén 
közel 3 millió forint értékű támogatásban részesült. Az alapítvány bevétele 2018-ban 12 733 000 Ft, míg kiadása 
15 347 000 Ft volt.

A Hűvösvölgyi út egyik társasházában vízve
zetéket szereltek, a munka végeztével pedig 
víznyomáspróbát tartottak a szerelők az egyik 
lakásban. Legalábbis ezzel az ürüggyel jutott 
be egy hölgyhöz két férfi a közelmúltban. Míg 
az egyik „szakember” szóval tartotta az egyedül 
lévő lakót, addig társa körbejárta a lakást. A tu
lajdonost arra is megkérték, hogy nyissa meg a 
csapokat, hogy valóban rendben folyike a víz.

– Miután végeztek, a hölggyel együtt át
mentek a szomszédba, ahol szintén mindent 
„rendben” találtak – mondta el lapunknak 
Szemes Bettina rendőr főhadnagy, a II. kerü
leti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának 
vezetője. – Csak az álvízvezetékszerelők tá
vozása után jött rá a két lakó, hogy trükkös 
tolvajokkal volt dolga, hiszen – mint kide
rült – az emeleten semmiféle javítási mun
kálatot nem végeztek. A lakásokat szemügyre 

véve döbbentek rá a szomszédok, hogy az első 
helyszínről valamivel több mint 10 millió fo
rint félretett pénzt loptak el egy szekrényből a 
„mesteremberek”.

A rendőrnyomozó felhívta a figyelmet arra, 
hogy az utóbbi időszakban kerületünkből 
Pasarétről, Szépvölgy területéről és a Vízi
városból is jelentettek szerelőstrükkös bűn
cselekményeket. A  rendőrség kéri a lakókat, 
hogy idegen személyt ne engedjenek be ellen
őrizetlenül a lakásba. Ha úgy tűnik, hogy elen
gedhetetlen a beengedés, előtte kérjenek meg 
szomszédot, ismerőst, hogy ők is legyenek je
len. A közművek munkatársai előre bejelent
keznek, illetve igazolványuk alapján a vállala
toknál telefonon leigazolhatók. Biztonságunk 
érdekében szintén fontos, hogy hasonló eset
ről, illetve annak meghiúsulásáról is tegyenek 
bejelentést a rendőrségen.

ii. kerületi rendőrkapitányság
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.)

Telefon: (06 1) 346-1800

körzeti megbízotti ügyeleti 
mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541

A körzeti megbízotti rendszer alapja a területét 
és az ott élőket jól ismerő rendőr, valamint a 
rendőr és a lakosság közötti, bizalmon alapu-
ló kapcsolat. A II. kerületi Rendőrkapitányság 
továbbra is nagy hangsúlyt helyez a körzeti 
megbízotti (KMB-) rendszerre. Májustól már 
21 körzetben várja egy-egy körzeti megbízott a 
lakosság észrevételeit, bejelentéseit és a bűn-
megelőzés szempontjából talán aprónak tűnő, 
de gyakran mégis hasznos információkat. Soro-
zatunk keretében ismét megjelentetjük a körzeti 
megbízottak új körzethatárait, elérhetőségüket 
és fogadóórájuk időpontját.

xii. kÖrzet: Szilágyi Erzsébet fasor–Gábor Áron 
utca–Bimbó út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi 
út által határolt terület.

xiV. kÖrzet: Törökvész út–Csatárka út–Zöld 
lomb utca–Szépvölgyi út és Hármashatárhegyi út 
által határolt terület.

xiii. körzet: Bimbó út–Gábor Áron utca–Törökvész 
út–Kapy utca által határolt terület.

KULCSÁR ALEXANDRA 
ÁGNES rendőr törzs-
őrmester, tel.: (06 70) 
489-3430. Fogadóóra: 
minden hónap máso-
dik keddjén 8.00–10.00
Helyszín: 1028 Rezeda 
utca 10. 

POZSÁRKÓ GYÖRGY 
JÁNOS rendőr főtörzs-
őrmester, tel.: (06 70) 
489-3433. Fogadóóra: 
minden hónap utolsó 
hétfőjén 10.00–12.00. 
Helyszín: 1028 Rezeda 
utca 10.

FEKETE CSABA rendőr 
törzsőrmester, tel.: (36 
70) 489-3437. Foga-
dóóra: minden hónap 
harmadik csütörtökén 
10.00–12.00. Helyszín: 
1024 Rómer Flóris utca 
10.

Körzeti megbízottak 
és elérhetőségük
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A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbí-
zottnál van. Sürgős bejelentés vagy veszélyhely-

zet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es 
segélyhívószámot kell hívni.

Régi trükk, ami sokba kerülhet
Olvasóink talán még emlékeznek rá, hogy évekkel ezelőtt egyes bűnözők bevett trükkje 
volt, hogy szerelőként jutnak be egy-egy lakásba, ahol a megtévesztett tulajdonos figyel-
mét elterelve lopnak el gyorsan zsebre tehető értékeket vagy készpénzt. A módszert, saj-
nos, ismét sikerrel alkalmazták a II. kerületben is.

Itt a nyár, vele együtt a kánikula, amikor 
nehéz nem kinyitni az ablakot, kitárni az 
ajtókat, hogy mozduljon egy kicsit a levegő 
a lakásban. Sajnos, ezzel a tolvajok is tisz-
tában vannak, sőt, az erre szakosodott be-
surranók eleve várják ezeket az alkalmakat. 
A bűnözőknek csak egy pillanat szükséges 
ahhoz, hogy – akár fényes nappal is – az 

ablakon beugorva, vagy az előszobába 
hangtalanul belépve magukhoz vegyenek 
egy pénztárcát, egy fogasra tett táskát, vagy 
a kis asztalon hagyott telefont, autókulcsot. 
A II. kerületi Rendőrkapitányság arra hívja 
fel a figyelmet, hogy szellőztetéskor, vagy 
éjszaka soha ne hagyjuk tárva-nyitva a lakás 
ablakait, ajtajait.

Figyelem, besurranó tolvajok!
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Idén is Fogadj örökbe egy közterületet!

A PálYázAttAl kAPcsolAtbAN további felvilágosítást Fábián 
Tamara szervezési és koordinációs munkatárs ad a (06 1) 346-5545-ös 

telefonszámon, vagy a fabian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Pályázat közterületek szépítésére

A www.masodikkerulet.hu oldalon is elérhetők, illetőleg onnan letölthetők 
a nevezéssel kapcsolatos adatlapok. A nevezéseket ezeken lehet benyújtani 

személyesen (1024 Mechwart liget  1.) vagy postai úton a Budapest Főváros 
II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinetnek, Fábián Tamara részére (1277 
Budapest 23. Pf. 21.), illetve elektronikus formában a fabian.tamara@masodik-
kerulet.hu e-mail-címre.

A II. Kerületi Önkormányzat idén is pályázatot hirdet „Közterületek szépítése a II.  ke-
rületben” címmel az ingatlanok előtti közterületet gondozó lakosok számára, akik 
szebbé és otthonosabbá teszik városrészünket. A legjobb pályázatokkal kertészeti 
vásárlási utalványt lehet nyerni.

Az önkormányzat a pályázaton keresztül azokat a lakókat és lakóközösségeket 
szeretné jutalmazni, akik az ingatlanuk előtti közterületeket rendszeres gondozás-
sal, virág- és cserjekiültetéssel teszik szebbé, illetve fenntartásukra különös gondot 
fordítanak. A kiíró ugyanakkor szeretné egyértelművé tenni, hogy a pályázat nem 
a jövőben tervezett növénytelepítésekhez nyújt támogatást, hanem a már jelen-
leg is meglévő zöldfelületekkel kapcsolatos munkát ismeri el. Jelentkezni 2019. 
AUGUSZ TUS 31-ig lehet. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. OKTÓBER.

Nemcsak gyógyszert, de egy kedves mosolyt és néhány jó 
tanácsot is kaphat, aki a Bimbó úti patikában váltja ki a 
receptjét. Az ott dolgozó nagykanizsai születésű fiatalem-
ber akkor élt fél évet a II. kerületben, amikor vidékre járt 
dolgozni, most ugyanabban az utcában vezeti a sarki gyógy-
szertárat, ahol korábban lakott. Petőházi Zoltán számára 
az jelenti a boldogságot, ha segíthet másokon. 
– Személyi jogos gyógyszertárvezetőként dolgozom a II. kerületi Bimbó 
patikában. A pályaválasztásom elég egyértelmű volt, mert a családom
ban mindenki egészségügyi dolgozó. Szüleim orvosok, az ikertestvé
rem természetgyógyász. Hétéves lehettem, amikor édesapám magával 
vitt egy kórházi vizitre. Lenyűgözött, hogy mennyire kedves és türelmes 
mindenkivel. Visszagondolva ez nagy lökést adott, hogy kövessem 
a példáját. Édesanyám háziorvos, az ő munkájában is nagy szerepet 
játszik a pszichológia és a kommunikáció. A szakma iránti elkötele
zettségemet és az emberekhez való viszonyomat a családból hoztam. 
Szüleim példáját követve orvosi pályára készültem, de a gyógyszeré
szi munka sokrétűsége végül jobban vonzott. Egy gyógyszergyárban a 
gyártástól a minőségbiztosításig sokfelé dolgoznak gyógyszerészek, 
ugyanakkor van, aki orvoslátogatóként, marketingesként, vagy klini
kai vizsgálatokat felügyelő szakemberként helyezkedik el egy cégnél. 

Az egyetemre való jelentkezésem előtt egy patikában töltött napon 
történt, hogy egy anyuka behozta vérző lábú kisfiát, akinek én kötöz
tem be a sebét. A segítségnyújtás annyira jó érzéssel töltött el, hogy 
eldöntöttem, gyógyszerész leszek. Az egyetem után még elvégeztem 
a jelenlegi Soproni Egyetem gyógyszerészközgazdász szakát, most 
pedig gyógyszertárüzemeltetést, vezetést tanulok a Pécsi Tudomány
egyetem Gyógyszerész Karán.

A Bimbó úti patikába Pilisről kerültem, ahol két évig vezettem egy 
gyógyszertárat. A városban a mai napig integetnek, ha meglátnak az 
autómban. Szerettem ott dolgozni, de nagyon sok volt a napi két óra 
utazás. Most már itt is ismernek, és remélem, kedvelnek a betegek. 
A patika vezetése és az adminisztrációs munka mellett kevesebb időt 
töltök gyógyszerkiadással, pedig számomra az igazi öröm az emberek
kel való foglalkozás, az, hogy segíteni tudok. Nagyon jó érzés látni, ha 
ez sikerül. Boldoggá tesz, ha a gyógyszer vagy táplálékkiegészítő ké
szítmény kiadása mellett hasznos, esetleg új információkkal látom el 
a vásárlót. Ha úgy távozik tőlünk, hogy a gyógyszerészi gondozás során 
olyasmit kapott, amitől nemcsak a napja lett jobb, hanem ő is több lett. 

Nagyon szeretek barkácsolni és zenélni. A lakásomban a vízveze
ték és villanyszerelés mellett a bútorokat is magam csinálom. Igazi 
feltöltődést jelent, ha gitározom és énekelek. A zene teljesen kikapcsol, 
olyankor szinte csak lebegek, megfeledkezem minden rosszról. Bár 
a munka során sok panaszt és problémát kell kezelnem, igyekszem 
megőrizni és másoknak is átadni egy kis derűt, hogy a beteg is és én 
is mosolyogva lépjünk ki a patikából.

Budai polgárok a kerületből...
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Június 15-én Kerényi Péter lokálpatrióta kezdeményezésére a pesthidegkúti Nedű utca 
lakói ismét megrendezték immár hagyományos közösségteremtő alkalmukat, a Nedű 
Bált. A forgalom elől lezárt utcában megrendezett alkalomra a szervezők Láng Zsolt 
polgármestert is elhívták, aki örömmel vett részt az eseményen. A kedves beszélgeté-
sek, az egymással való ismerkedés, egymás kínálása, a „szomszédolás” összeköti az 
ott élőket, közösséggé kovácsolja a kerületünkben élő embereket. 

Közösséget építenek az egy utcában lakók

Dr. Petőházi Zoltán
gyógyszerész

Hatodik alkalommal hirdet környezetszépítési pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat 
a területén működő társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek és társas-
házak), továbbá magánszemélyek részére.

A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rendbetételére és kialakítására, 
valamint a helyreállított terület folyamatos gondozására használható fel.

Jelentkezni 2019. AUGUSZTUS 31-ig lehet. A pályázaton rendelkezésre álló 
keretösszeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértékének felső határa bruttó 400 ezer Ft, 
a pályázati támogatás maximuma pedig a teljes költségvetés 70%-a lehet.

A pályázati kiírás (pályázati felhívás és adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkor-
mányzat honlapjáról, illetve kérésre elektronikusan is megküldik az érdeklődőknek.
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A rejtvény fő soraiban Mark Twain gondolatát rejtettünk el. 
A 2019/10. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Aki az álmait 
követi, az nem tétlenkedhet”. A helyes megfejtést beküldők közül há-
rom kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert 
az És már senki sem! című előadásra, amely augusztus 31-én 
20.00 órakor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Andró-
nyi Gábor, Mayer Jánosné és Sáfáry Attiláné. Gratulálunk! A nye-
reményeket az előadás napján személyesen vehetik át a művelődési 
központban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 325-1414 telefon-
számon kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a „Bu-
dai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsan-
na@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2019. augusztus 10-ig.

A fidesz ii. kerÜleti irodájáNAk NYitVAtArtásA: Június 11. és augusztus 
20. között nyári nyitvatartás: péntekenként 9–12 óra között. Telefonszám: (06 1) 212-5030 
(1024 Keleti Károly u. 13/b).
iNgYeNes jogi tANácsAdás a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés 
nyitvatartási időben a (06 1) 212-5030-as számon.
A kdNP ii. kerÜleti irodájA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 
20) 374-2086-os 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 kép-
viselője) irodája hétfőn 12–16, szerdán 13–17, pénteken 9–13 óráig tart nyitva (1028 
Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az mszP ii. kerÜleti szerVezetéNek irodájáNAk júliusi ügyeleti nyit-
vatartása: kedd-szerda-csütörtök: 10-14 óráig. 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 nyit-
vatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi és 
munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a (06 
1) 224-0090-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
jobbik ii. kerÜlet: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén 16-18 
óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra között a Gyertyás 
vendéglőben (1028 Hidegkúti út 172.). 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 Demokrata Klubban, 
a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája 
merül fel, kérik, hogy a (06 1) 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.hu 
e-mail-címen jelentkezzen.
A Párbeszéd mAgYArországért helyi képviselője Kovács Márton. Fogadóóra 
előzetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.
Az észAk-bUdAi kisgAzdA Polgári egYesÜlet tisztelettel várja az érdek-
lődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez az I., a II. és a XII. kerület 
rászoruló lakosai számára. Az akció során kedvezményes áron vásárolhatóak hasz-
nált ruhaneműk, gyermek-, női, férfiruhák, játékok, könyvek. A szociális vásárra 
elsősorban gyermeküket egyedül nevelő szülőket, nagycsaládosokat, nyugdíjasokat 
és alacsony keresetű lakosokat várnak. Időpont: JÚLIUS 8. (hétfő) 8.00-15.00-
ig, helyszín a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Budai régió 
1024 Széll Kálmán tér 3., II. emelet, telefon: (06 1) 212-2783, (06 1) 212-2811.

2019. július 27., szombat 19 óra
APÁK ÉS FIAIK
– Bolyki Balázs és a B4 koncertje
A B4 tagjai: Bolyki Gergő, Bolyki Levente, 
Bolyki Dávid, Bolyki Máté

2019. augusztus 24., szombat 19 óra
DALOLÓ SZÉKELYEK
A Szentegyházi Gyermekfilmharmónia
Gyermekkórusának és Zenekarának előadása
Karnagy: Haáz Sándor

2019. szeptember 28., szombat 19 óra
KI SZÍVÉT OSZTJA SZÉT
A Kormorán együttes koncertje

Állandó program
18 óra: 

Szentmise
19 óra:

Templomkerti
esték előadása
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hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. augusztus 10-én.
Lapzárta: keretes – július 31., apró – augusztus 2.

apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton törté-
nik. 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 meg-
jelenéstől 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 keresztül 
bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, 
vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirde-
tes@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% ked-
vezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MUNKA 
Fodrász vállalkozó munkatársat keresünk! 
Frankel Leó út 49. Tel.: 06 70 640-0444
NŐI-FÉRFI FODRÁSZT, MANIKŰRÖST azonnali kez-
déssel keresek bejáratott, felújított szépségszalon-
ba a Hűvösvölgyi úton. KIADÓ a fodrászati részleg 
teljes vagy fél műszakra. Tel.: 06 30 202-1766
Ingatlanberuházó, fejlesztő cégbe jó kommu-
nikációs képességgel rendelkező kollégát ke-
resünk. Tel.: 06 20 931-3122
II. kerületi, pesthidegkúti vendéglőbe keresünk 
teljes munkaidőbe, azonnali kezdéssel konyhai 
kisegítőt. Bérezés megegyezés szerint, napi étke-
zés biztosított. Tel.: 547-2222
Időskori felügyeletet, ápolást, háztartási munkát 
vállalok hétköznap és hétvégeken is. Tel.: 06 20 
393-5838
Intelligens, ápolt hölgy takarítást, házvezetést, 
gondozást, gyermekfelügyeletet vállal, referenci-
ával. Tel.: 06 20 320-9618
A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ főiskolai 
végzettséggel rendelkező vezető ápolót ke-
res idősek átmeneti gondozóházába. Jelentkezni 
elektronikus úton, fényképes önéletrajzzal lehet az 
egyesgondozasikozpont@gmail.com e-mail címen.
A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ szakkép-
zett szociális gondozót keres házi segítségnyúj-
tás területére. Jelentkezni önéletrajzzal lehet az 
egyesgondozasikozpont@gmail.com e-mail címen.
Kolozsvár Utcai Óvoda augusztus 21-ei kezdés-
sel óvodapedagógust, valamint augusztus végi 
kezdéssel óvodatitkárt keres. Jelentkezés a 06 
20 628-1717-es telefonszámon. Cím: 1028 Buda-
pest, Kolozsvár utca 15-19.
A Községház Utcai Óvoda Kadarka Utcai Tagóvo-
dájába dajka és takarító kollégákat felveszünk 
2019. 09.02-tól. Érdeklődni az óvodavezetőnél le-
het telefonon: 376-5476

 OKTATÁS 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, TELJES KÖRŰ 
KORREPETÁLÁS, FELZÁRKÓZTATÁS, DIPLOMA-
MUNKÁK SEGÍTÉSE GYAKORLATTAL. HÁZHOZ 
MEGYEK. Tel.: 06 70 431-1336
Kémia, fizika, (felsőbb) matematika pótvizsgá-
ra felkészítés középiskolásoknak, egyetemistáknak 
Önnél! Tel.: 06 20 943-3075
HUMORÁT MÉG EL NEM VESZTETT NÉMETTA-
NÁR/vizsgáztató középiskolai, egyetemi gyakorlat-
tal. Tel.: 06 20 217-3128; ger.maniac.bp@gmail.com
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOMÁS 
SZAKTANÁR EGYÉNILEG FELKÉSZÍT, REND-
SZEREZ NAGY TAPASZTALATTAL BEL-BUDÁN. 
Tel.: 06 30 749-2507

ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól 
minden szinten a Pasaréti tér mellett. dobojutka@
gmail.com Tel.: 06 30 432-5012
Anyanyelvi angoltanár több éves tapasztalattal 
nyelvórát vállal minden szinten, minden korosz-
tálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti angol, ön-
életrajz, prezentáció. Extra: gitároktatás. Facebook: 
David Perkett /paulsondrive@gmail.com
Matematikatanítás általános- és középiskolások-
nak, szaktanártól. Első alkalom ingyenes. Tel.: 06 
30 461-8821

 INGATLAN 
A II., Lövőház utcában (Káplár u.-Ezredes u. között) 
zárt, udvari parkolóhely kiadó. 30 000 Ft/hó. Tel.: 
06 20 383-0110
KIADÓ GARÁZS! A Balogvár utcában 25 m²-es 
önálló garázs kiadó. Érdeklődni: Tel.: 06 20 
976-9433
A TOROCKÓ UTCÁBAN I. emeleti, két külön bejá-
ratú szobás, 50 m²-es lakás HOSSZÚ TÁVON kiadó. 
Tel.: 06 30 445-5719
A Rózsadombon, a RÓZSAHEGY UTCÁBAN, a 
4-6-os villamoshoz, valamint a 11-es és 91-es 
buszhoz közeli 1,5 szobás, saját teraszos és 
panoráma tetőteraszos, felújított, modern, 
bútorozott, II. emeleti, liftes lakás a város-
központtól 10 percre TULAJDONOSTÓL kiadó. 
185 000 Ft/hó. Tel.: 06 30 257-6008
Szoba kiadó lánynak. Tel.: 06 30 835-5481
Ezer euróig keresek 3,5-4 szobás kiadó bútorozott 
lakást a Törökvész úton vagy környékén. Tel.: 06 
70 949-4013
KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY ÉVRE BÉ-
RELHETŐ LAKÁST. UPC Tel.: 782-3901
Családi házat vagy nagy értékű polgári la-
kást keresek. Felújítandó is lehet. Tel.: 06 20 
931-3122
A Pasaréti út 66-ban 71 m²-es lakás (három 
háló + konyha, nappali, 3 m²-es erkély). 
Irányár: 71,4 M Ft. Részletek: ingatlan.com 
(28767512 hirdetésszám). Tel.: 06 20 387-3410
ELADÓ Budapest II. kerületében, Pasarét és Török-
vész között örökpanorámás négylakásos családi 
ház 840 m²-es telken, tulajdonostól. Irányár: 225 
M Ft. Tel.: 06 20 962-3420
A II., Bimbó úthoz közel 75 m²-es 2,5 szoba hallos, 
erkélyes, panorámás, csendes, déli fekvésű, felújí-
tott kertkapcsolatos lakás eladó 66 500 000 Ft-ért. 
Ingatlanosok kíméljenek. Tel.: 06 30 311-2714
RÓZSADOMBON A RIBÁRY UTCÁBAN PANO-
RÁMÁS, 75 m²-ES, ERKÉLYES, I. EMELETI 2 + 
2 FÉLSZOBÁSSÁ ALAKÍTHATÓ LAKÁS ELADÓ. 
IRÁNYÁR: 67 300 000 FT. Tel.: 06 30 729-7546

Elegáns alsó-rózsadombi 100 m²-es lakás, 40 
m²-es terasz, két gépkocsis teremgarázs, raktár, 
kertkapcsolat. Eladó tulajdonostól magánszemély-
nek, 126,5 M Ft. Tel.: 06 30 787-8624
A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken 300 m²-es 
kétgenerációs családi ház 235 M Ft. Tel.: 06 20 
967-5691
A II., Völgy utcában 190 m²-es, öt és félszobás, 
dupla komfortos, erkélyes, teraszos lakás saját kert-
résszel, garázsokkal 169 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Csalogány utcában, a Hattyúházzal szem-
ben eladó egy 37 m²-es, felújított III. emeleti lakás 
37 M Ft-ért. Tel.: 06 70 943-4404
ADYLIGETEN 2052 m²-es sík telek (DNy-i fek-
vésű) tulajdonostól eladó. 49,9 M. Ft. Tel.: 06 
30 931-1557
A XI., Villányi úton 94 m²-es, két és fél szoba hallos, 
erkélyes, panorámás, III. emeleti, felújítandó polgá-
ri lakás 54,9 millióért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
Páty nagyhegyen 1138 m²-es zártkert (utcafront 
18,3 m) faházzal, villannyal, egyebekkel eladó. Tel.: 
06 70 296-9374
Budakeszin sorházi, felújított, 56 m²-es, két szobás 
lakás + 20 m²-es automata garázs 32 M Ft-ért 
eladó. Tel.: 06 70 949-4013
Páty, Mézeshegyen 1020 m²-es telek 40 m²-es hét-
végi házzal 9,8 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT KE-
RES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: IGYEKSZÜNK 
GYORSAN HOZNI A VEVŐT, JUTALÉK 3%, ÜGY-
VÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜL-
FÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁ-
SA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! 
LAURUS INGATLAN. TEL.: 06 20 960-0600

 EGÉSZSÉGÜGY 
Diplomás ápoló több éves szakmai tapasztalattal 
hétköznapjainak gördülékenyebbé tételében segí-
tene. Legyen szó szakápolásról, betegszállításról 
vagy étkeztetésről. Hívjon bizalommal. Eltartási 
szerződést is vállalok. Aba-Juhász Mihály abaju-
hasz@gmail.com Tel.: 06 30 870-5287
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SO-
RON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ ME-
GYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA 
KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA 
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASZ-
SZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. ULTRA-
HANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 206-4801
Állapotfelmérések (kézi, gépi), talpmasszázs, 
fülgyertyázás, nyirok- és visszérterápia, mág-
neses biorezonancia-kezelés, egyéni számí-
tógépes lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás 
és kezelés, gyógymasszázs, gyógytorna, ki-
nezológiai tapasz. www.vivientalpai.hu, fa-
cebook: vivientalpai gyógycentruma, 1024 
Fillér u. 10/a, bejelentkezés: 06 20 254-4633. 
Tel.: 316-2596
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben, 
a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 
595-3057

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, 
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, moso-
gatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSA-
POK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES 
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 980-7564
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELE-
NÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje, 
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330, 
06 20 491-5089

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS 
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVI-
TELEZÉSSEL. Tel.: 06 70 258-0000
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG 
STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KAR-
BANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. TEL.: 06 20 546-
6304
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZ-
KÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN 
IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 
359-3958, 06 30 933-3520
Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, javí-
tást, kisebb átalakítást (kapcsoló, konnektor, lám-
pa, elosztószekrény, Fi-relé stb.). Kendrik Tamás 
egyéni vállalkozó, II. kerületi lakos. Köszönöm. Tel.: 
06 30 456-6557
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 
ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAP-
CSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BEKÖTÉSE 
ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BODA ZSOLT 
VILLANYSZERELŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 06 
30 333-6363
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS. 
VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK SZE-
RELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 
20 546-6304

 LAKÁS-SZERVIZ 
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft. 
Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb 
munkától tetőjavítást, építést, szigetelést 
27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, dugulás-
elhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.
com Tel.: 06 70 250-9132
LAKÁSFELÚJÍTÁS! MINŐSÉGI KŐMŰVES MUN-
KA, BURKOLÁS, HŐSZIGETELÉS, VÍZSZIGETE-
LÉS, SZOBAFESTÉS. INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉ-
SZÍTÉS! PRECÍZ MUNKA, GARANCIÁVAL! TEL.: 
06 30 359-4222
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, 
szőnyegpadló lerakása. Minőségi, precíz munka, 
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) Csapó György. 
Tel.: 06 31 780-6430, 780-3732, festesma.iwk.hu
Festést, gipszkartonozást, burkolást, szigete-
lést, térkövezést, kisebb-nagyobb munkákat 
vállalok. Hívjon bátran, bizalommal! Tel.: 06 
20 992-2328
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, 
kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 
568-6255
Lakásfelújítás: Festés (egészségügyi, tisztasági). 
Mázolás, parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, villanysze-
relés szakemberekkel. Tel.:06 20 945-5473, 06 30 
499-1814
Zernyi Patrik: festést, kartonozást, kisebb-nagyobb 
kőműves munkákat vállalok. Tel.: 06 30 241-8524
Szobafestés-mázolás rövid határidővel az 
I., II. kerületben, a legkisebb munkától a 
komplett lakásokig. Festés utáni takarítás, 
lépcsőháztakarítás. Tel.: 06 30 990-5855, 06 
20 337-0167
Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, zo-
máncolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 06 20 
233-1681
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ MA-
RÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. SZABÓ 
BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, 
JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 
06 30 341-3423
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó auto-
matikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerí-
tések. frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 
214-7442, 06 20 978-7429

Apróhirdetések
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Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbízható 
mérnök. Tel.: 06 30 471-5727
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZE-
RELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, zsanérok 
cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szige-
telése. Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK, 
AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍ-
TÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 
546-6304
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC: 25 000 
Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, fes-
tés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibe-
állók aszfaltburkolatának készítését vállaljuk. 
Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 
30 797-1037

 ELEKTRONIKA 
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.: 
243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés 
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06 30 857-2653

 REDŐNY 
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOG-
HÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 
06 20 934-5728
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. 
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGREN-
DELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függöny-
karnis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése. 
Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNYÖK (FA-MŰANYAG), GURTNICSERE. 
BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE, 
KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

 TÁRSASHÁZAK 
II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZZA TÁR-
SASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS KÉPVISELŐRE, 
AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEN VÁLTOZÓ 
TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYNEK. E-mail: gundi-
haz@gmail.com Tel.: 06 30 408-7064
Társasházak közös képviselete, üzemeltetése, 
kötelező nyilvántartások, számvitel és jogi 
környezet biztosítása szakembertől. Tel.: 06 
20 520-0042
Társasházkezelést, közös képviseletet vállalunk 
korrekt, megbízható módon, referenciákkal. 
E-mail: flotthometeam@gmail.com web: www.
tarsashazkezelobudapest.hu Tel.: 06 70 561-1174

 SZOLGÁLTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, 
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 
06 30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZET-
KÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES 
DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 385-
1802, 06 30 999-8619
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üvege-
zett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők 
gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztá-
sok, szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, 
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.: 
06 30 913-8245
Vállalunk: bontás, falazás, nyílászáró-csere, aszta-
los munkák, lakatos munkák, glettelés, homlok-
zatszigetelés, hideg-, melegburkolás, kartonozás, 
sittelhordás, tetőfedés, tereprendezés. Tel.: 06 31 
789-2176, 06 20 806-2091
ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Hűvösvölgyi út és a Bog-
nár utca sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA 
PIROSKA (06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06 
70 224-3725), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) 
és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) szeretettel 
várja régi és új vendégeit.

Eladó Zalakaroson 2 x 1 fix hetes üdülési jog, 
augusztus utolsó, szeptember első hete. Irány-
ár: 200 E Ft, külön-külön is lehetséges Tel.: 06 
20 495-3170

 TÁRSKERESÉS 
68 éves, fiatalos (169 cm) egyedülálló diplomás nő 
kulturális és más szabadidős programokhoz olyan 
igényes társat keres, aki kedvességet és barátságot 
is szeretne adni és kapni. Reggel 8–10, este 20–22 
óra között. Tel.: 316-5989
Dekoratív doktornő 60-70 év közötti férfi ismeret-
ségét keresi. Tel.: 06 20 985-1946
Találja meg társát, szabadidőpartnerét több mint 
25 éve, hagyományos értékeken alapuló, sikeresen 
működő társkereső irodámban. Klubesték, rendez-
vények, programok! Kiss Etelka. Tel.: 269-4589

 EGYÉB 
Idős özvegyasszony barátnőt keres a II. kerület-
ben, jó beszélgetésekhez, kisebb programokhoz. 
Tel.: 316-5072
Eltartási szerződést kötne megbízható ötve-
nes házaspár, odafigyelés bizalommal! Tel.: 06 
30 376-5148
Eltartási, illetve életjáradéki szerződést kötnék idős 
hölggyel, úrral, akiknek segítségre lenne szüksé-
gük bevásárolni, orvoshoz járni, ápolni. Akik utolsó 
éveiket nyugalomban, békében szeretnék tölteni. 
Ha egyedül érzi magát, hívjon. Tel.: 06 70 381-
8029, 06 20 583-8355
Életjáradék – Eltartás – Gondviselés. Becsületes, 
keresztény kétgyermekes család stabil háttérrel, 
haszonélvezeti joggal vállalná hivatalosan. (Havi 
fix, takarítás, bevásárlás, étel-házhozszállítás.) 
Hívjon bizalommal. Cs. Tibor. Tel.:06 70 610-3438
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, divatos 
kézi kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre, mé-
retre, nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. 
www.kotode.hu, tel.: 356-6009.

Kicsi munkák mestere. Autó-, klíma-, lakás-
tisztítás ózonnal. Tel.: 06 30 319-0559

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregkertek 
ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást, szállí-
tást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
BUDÁN ÉS A BUDAI AGGLOMERÁCIÓBAN VÁL-
LALUNK KERTGONDOZÁST, FŰNYÍRÁST, FŰ-
KASZÁLÁST, SÖVÉNYNYÍRÁST ÉS MINDENT, 
AMI A KERTTEL KAPCSOLATOS. TEL.: 06 20 
590-5916
Szőcsi Dénes: kertépítés, kertgondozás, fakivágás, 
szállítás, fűnyírás. Tel.: 06 30 784-6452
Kertfenntartást, fakivágást, bozótirtást, permete-
zést, fűnyírást, nyesedékek és gallyak elszállítását 
vállalom. Farkas Norbert. Tel.: 06 30 550-7761

 MŰGYŰJTÉS 
A VISNYEI ANTIKVITÁS FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, 
HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN 
ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 
980-7570
Antik és modern festmények és teljes hagya-
ték felvásárlása magas áron. Elérhetőség: Tel.: 
06 70 345-8959
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüsttár-
gyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat. Tel-
jes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. www.hildaan-
tikvitas.hu Tel.: 951-8307, 06 30 462-8883
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol fest-
ményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porce-
lán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes 
hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, 
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-
6461, 06 20 391-5543
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉN-
ZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, 
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, 
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIP-
KÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, 
ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉPET, BIZSUKAT, BO-
ROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN 
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír-
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre át-
veszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154
Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-na-
gyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat, 
bronzokat, órákat, régi katonai kitüntetések 
tárgyait stb., teljes hagyatékot. Üzlet: IX., RÁ-
DAY UTCA 6. herendi77@gmail.com Tel.: 06 20 
280-0151
Gyűjteményem kiegészítésére KIS- ÉS NAGYLE-
MEZEKET, műsoros hangkazettákat korrekt áron 
vásárolnék. Tel.: 06 20 363-2050
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI 
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI 
BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, POR-
CELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYA-
TÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍV-
HATÓ. DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 
322-2697, 06 20 494-5344
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉ-
GISÉGET, BÚTOROKAT, KÖNYVEKET, PORCELÁ-
NOKAT, ÓRÁKAT, ÉRMÉKET, EZÜSTNEMŰKET, 
FESTMÉNYEKET, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTA-
LAN KISZÁLLÁS ÉS BECSLÉS. JAKAB DORINA. 
antikceg@gmail.com Tel.: 06 20 365-1042

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJAB-
BAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT ANTIK-
VÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁS-
SAL. Tel.: 06 20 425-6437
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem ki-
egészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
KÉSZPÉNZÉRT GÉPKOCSIKAT VÁSÁROLUNK, 
HIVATALOS BONTÁSI IGAZOLÁSSAL, INGYE-
NES SZÁLLÍTÁSSAL. TEL.: 06 30 455-8719
Hanglemezeket keresek magas áron. Tel.: 06 30 
346-7378, 335-5164

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.  
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu 

(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes

ZSOLNAY porcelánt! 
Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

BUDAPEST
06 20 44 99 551     061 610 03 64
1078 Budapest, Nefelejcs utca 15. 

ASZÓD 
06 20 2005 505    06 20 7798 430

2170 Aszód, Falujárók útja 44.

Tapasztalja meg a modern és idötlen kezelések választékát!
Ha van egy pár órája, és szeretne kikapcsolódni, térjen be hozzánk a nyugalom szigetére.

www.luxurythaimassage.hu

az EGaLITÁS aLapÍTVÁny, 
rehabilitációs tanácsadó 

és mentor 
munkakörbe keres 

részmunkaidős 
munkatársat.

Elvárások: felsőfokú végzettség, 
főként szociális területen

Fontos készségek és képességek: 
empátia, jó kommunikációs- és 

kapcsolatteremtő, kapcsolatépítő 
képesség és jó problémamegoldó 

készség.
Előnyt jelent: rehabilitációs fog-
lalkoztatásban, civil szervezetnél 
szerzett gyakorlat. Pályázatírói 

tapasztalat. Megváltozott munka-
képesség.

Főbb munkaköri feladatok: 
gondoskodás a rehabilitációs 

foglalkoztatásban résztvevő meg-
változott munkaképességű embe-
rekről, foglalkozási rehabilitációjuk 

elősegítéséről.
Munkavégzés helye: 

Budapest II. kerület 
(Pesthidegkút)

A jelentkezéseket, önéletrajzokat 
kizárólag e-mailben várjuk! E-mail 
cím: horvathne.szittyai.sara@

egalitas.hu
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Inysorvadása van?
Megoldjuk a problémáját!
Szeretettel várom önöket 400m es Budai Magánrendelőmben
a Déli Pályaudvarnál. Ultramodern fogászatunkon egyéni kezelési 
terv alapján megoldást nyújtunk minden fogászati problémára.

2

Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/b Telefon: 06-1-225-00-55
E-Mail: info@imperialdental.hu  Web: www.imperialdental.hu

A Magyar Posta Zrt. 
Budai Központi Kézbesítő Postájára 

(I., II., XII., kerületekbe) 
rész vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztással, 

akár alkalmi  foglalkoztatásban is,

KÉZBESÍTŐT
keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• segédmotoros jogosítvány

Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha

A munkakör azonnal betölthető.

További információ: 
Vörös Zoltánné,Tel: (30)772-1998
E-mail: Voeroes.Zoltanne@posta.hu
Cím: 1122 Budapest XII. Városmajor utca 35-37.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 
Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@
posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában 
felmerülő másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás 
végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 
Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának 
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. 
Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató 
menüpontjában.

www.posta.hu

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.

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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SZOLGÁLTATÁSAINK
s  A-List Salon & Spa
s  Beauty Box Kozmetika
s  CORRECT CHANGE Pénzváltó
s  Széchenyi Kártya Regisztrációs Iroda
s  ÚJ! BLANCHE Tisztítószalon
s  Felici Bambini gyermek- és női ruha üzlet
s  Ingatlan Buda közvetítő iroda
s  JOLO Computer Szerviz és üzlet
s  POSTA
s ÚJ! 
s  Pizza Forte
s  Bortársaság
s  Táska- és ajándékbolt
s  FRAGOLA Fagylaltozó
s  Lemongarden Kézműves Söröző
s  COSTA Coff ee
s  HÜVI Papírbolt 
s  Lipóti Pékség
s  HÜVI GSM 
s  Dark Sun Automata Szolárium
s  KORMÁNYABLAK II. emelet!

Szombatonként 
7:00–13:00-ig 
a HÜVI I. emeletén!

ŐSTERMELŐK

  POSTA

Alkalmi-, esküvői 
frizurák, Balayage melír 

professzionális 
minőségben!

Csapolt kézműves 
sörkülönlegességek.

UV szűrős gyermek 
sapkák a Felici 

Bambini emeleti 
üzletében!

1028 Budapest, Hidegkúti út 1.
www.huvi.hu
facebook.com/huviszolgaltatohaz
www.instagram.com/huviszolgaltatohaz
+36 (30) 549 7274
info@huvosvolgyhaz.hu@

HÜVI Papírbolt
Tudta, hogy ha a HÜVI-be jön, 

3 órát parkolhat ingyen? 
A parkolóóra kapható a HÜVI 
papírboltban, a földszinten!

Védjük bőrünket a nap 
káros sugarai ellen, 
SUNDANCE napozó 

krémekkel!
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