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Már bontják a buszpályaudvart
a Széna téren

XXI.

Pesthidegkúti

Művészeti
Fesztivál

Századok a kultúra tükrében
Rákóczi udvarától napjainkig

2019. augusztus 29.
– szeptember 1.
Házigazda:
Dr. LÁNG ZSOLT,
Budapest II. kerületének
polgármestere
Fővédnök:
VARGA MIHÁLY
pénzügyminiszter,
a 4. számú választókerület
országgyűlési képviselője

A programok részletes leírása
a fesztivál hivatalos honlapján,
a www.fesztival.kulturkuria.hu-n
olvasható.

Kolozsvárra látogatott a II. kerület delegációja
augusztus 20-án, ezzel is tovább erősítve városrészünk
és az erdélyi magyarság összetartozását.

(3. oldal)

A II. Kerületi Önkormányzat vezetése már régóta szorgalmazta a Széna tér felújítását. A Pilisi-medencébe induló autóbuszjáratok ezért
augusztus 10-től már nem a Széna térről, hanem
a Széll Kálmán térről indulnak. Ez volt az első
lépése a Széna tér átfogó rendezésének, melyre
várhatóan jövőre kerül sor, miután a fővárosi
közgyűlés megszavazta a terület megújításához
szükséges forrásokat.
A terület áramtalanítását követően a II. Kerületi Önkormányzat beruházásában a bontási munkálatok augusztus 21-én elkezdődtek.
A végállomás épületeinek bontása után rendezik a területet.

Ezzel párhuzamosan zajlik a főváros megbízásából a Széna tér építészeti, zöldfelületi és közlekedési kialakításának tervezése és engedélyeztetése. Erre és a kivitelezési munkákra a főváros
2,5 millárdos forrást biztosított.
Az utazóközönség immár a Széll Kálmán téri
közlekedési csomópontot használhatja, ahonnan könnyen elérhető a 2-es metró és számtalan
villamos- és buszjárat. Az utasoknak fedett utasvárókat telepítettek. A távolsági buszokat a Déli
pályaudvarnál tárolják, végleges állomáshelyüket
is ott alakítják ki néhány hónapon belül, amire
a Miniszterelnökség külön 100 millió forintot
biztosított a Volánbusz és a MÁV Zrt. részére.

Valóra válik a pesthidegkúti közösség sok évtizedes
álma azzal, hogy várhatóan szeptember végén próbaüzemmel megkezdi működését a Gyarmati Dezső
(4. oldal)
Uszoda.

Az önkormányzat a hosszabb távú fejlesztések irányait
a helyi közösséggel együtt alakítja ki, ennek jegyében
rendezik meg a vízivárosi utcaünnepet.

(7. oldal)
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KÖZÉRDEKŰ

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ KÖZPONTI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVATARTÁSA

Központ Ügyfélszolgálati
Iroda

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

Ügyfélfogadási rend:
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 ügyfélfogadás szünetel, kivéve
pénteken.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL JÚLIUS 1-JE UTÁN IS
VÁLTOZATLAN HELYEN MŰKÖDŐ IRODÁI
hétfő: 13.30–18.00
sorszám szerint, szerda:
8.00–12.00; 12.30–16.30
sorszám szerint

Anyakönyvi ügyek

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

Adóügyi Osztály

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

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

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)

hétfő: 13.30-18.00, szer1024 Buday László utca 5/c, tel.: (06 1)
da: 8.00-16.30, péntek:
346-5504, (06 1) 346-5788
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@masodikkerulet.hu. Facebook: II. kerület (Budapest), Facebook-csoport: Budai Polgár.

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.
Közterületi bejelentés

Tel.: 599-9222
(Ügyfélfogadási időben és hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

II. Kerület Kártya1024 Keleti Károly u. 15/a
ügyintézés, Budai PolgárTel.: 315-3965
ba apróhirdetés feladása

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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

Kormányablak
Pesthidegkút
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: hatosag@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

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

BUDAI POLGÁR

Állami kitüntetések
nemzeti ünnepünk alkalmából

Nemzeti ünnepünk,
augusztus 20. alkalmából idén is több állami kitüntetést adtak
át olyan személyeknek,
akik munkájuk során
kimagasló, példamutató tevékenységet végeznek. A díjazottak
között számos II. kerületi kiválóság is volt:
• dr. Réthelyi Miklós
orvos, aki korábban a
nemzeti erőforrások
minisztere volt a második Orbán-kormányban (Magyar Érdemrend középkereszt) •
dr. Stumpf István alkotmánybíró, aki kancelláriaminiszter volt az
első Orbán-kormányban (Magyar ÉrdemDr. Törös Edit, a II. Kerületi Önkormányzat Egészrend középkereszt)
ségügyi Szolgálata reumatológiai osztályának
vezető főorvosa munkáját Magyar Arany Érdem• Auguszt Olga cukkereszt kitüntetéssel ismerték el
rászmester (Magyar Érdemrend lovagkereszt), • dr. Törös Edit, a II. Kerületi Önkormányzat
egészségügyi szolgálatának reumatológiai osztályvezető főorvosa
(Magyar Arany Érdemkereszt) • dr. Balogh Endre László, a budapesti
Raditec Kft. – CT/MR Központ radiológus szakorvosa (Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat) • dr. Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet ügyvezető igazgatója
(Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat) • Temesi Ferenc
Kossuth-díjas, Babérkoszorú díjas és József Attila-díjas író, műfordító,
drámaíró, forgatókönyvíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja (Magyar Érdemrend tiszti kereszt polgári tagozat).
Szívből gratulálunk a II. kerületi kitüntetetteknek és minden díjazottnak!

Kenyérszentelés Szent István ünnepén

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

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, korrektor: 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. szeptember 7., lapzárta: 2019. augusztus 28.
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. augusztus 30.

A régi hagyományokat elevenítették fel idén is Pesthidegkúton augusztus 20-i
nemzeti ünnepünk alkalmából. A Máriaremetei Kisboldogasszony-bazilikában
Esterházy László kanonok, esperes plébános a szertartáson megszentelte a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyereket, amelyekkel az ünneplők átvonultak a
Szent Korona Dombnál tartott ünnepségre. A helyi civilek szervezte eseményen a
II. Kerületi Önkormányzat képviseletében részt vett Csabai Péter, a Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzat elöljárója és Makra Krisztina képviselő.
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Egyre szorosabb testvérközösség Kolozsvárral

Mindkét közösséget erősíti az együttműködés a II. kerület és több kolozsvári magyar civil szervezet, intézmény között – derült ki a Kolozsvári Magyar Napokon, melynek Láng Zsolt polgármester vezetésével a II. kerület delegációja is díszvendége volt. A már meglévő, többévnyi
együttműködést követően idén hivatalossá lett kapcsolat a jövőben újabb kolozsvári kulturális
közösségekkel bővülhet.

Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület vezetője, Láng Zsolt polgármester,
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő,
valamint Dolhai István, a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója

Egy éveken át működő, egyre erősebb kulturális
kapcsolat emelkedett hivatalos szintre azzal,
hogy együttműködési megállapodást kötött a II.
Kerületi Önkormányzat a Kolozsváron működő
magyar, civil, egyházi és oktatási intézmények
képviselőivel. Idén a II. Kerület Napján írtak
alá együttműködési megállapodást, amely augusztus derekán a Kolozsvári Magyar Napokon
érkezett újabb fordulópontjához. Láng Zsolt
polgármester, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a II.-XII. kerület országgyűlési képviselője, valamint Dolhai István, a II.
Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
igazgatója több programon is részt vett a kincses városban.
Nemzeti ünnepünk alkalmából a kolozsvári
Egyetemiek Házának dísztermében szervezett
hangversenyen Gulyás Gergely arról beszélt,

Kolozsvár mai napig legfontosabb kegyhelye a Házsongárdi temető, amely a magyar írásbeliség és
kultúra nagyjainak is nyughelye. Itt található Kós
Károly, Reményik Sándor, Dsida Jenő és Apáczai
Csere János sírja

hogy az elmúlt harminc évben a magyarság lehetőséget kapott, hogy a kölcsönös tisztelet és a
közös érdekek mentén újjáépítse szövetségeit.
– Augusztus 20. a magyarság számára a valóra
vált remény napja, még akkor is, ha a nemzet
határai eltérnek az országhatároktól – fogalmazott. Gulyás Gergely szerint a magyarság
megmaradásának egyik legfontosabb eszköze
a kultúra. – Soha sem köszönhettünk annyit a
magyar kultúra művelőinek és ápolóinak, mint
a Trianon utáni Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken vagy a diaszpórában.
A miniszter átadta az idén alapított Kallós
Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat a Kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesületnek. A díjat az egyesület elnöke,
Gergely Balázs vette át. A nemzeti ünnep alkalmából a Határon Túli Zenészek Szimfonikus

Zenekara és a Purcell Kórus adta elő Felix Mendelssohn-Bartoldy Paulus című művét.
Másnap közös sajtótájékoztatót tartott a
Vallásszabadság Házában az erdélyi sajtó képviselőinek jelenlétében Gulyás Gergely, Láng
Zsolt, Dolhai István, valamint Gergely Balázs
és Nagy Péter, az intézmény kulturális igazgatója. A résztvevők méltatták a II. kerület és a
kolozsvári magyar közösségek szoros kapcsolatát, amit a jövőben további helyi civil szervezetekkel, egyházi és oktatási intézményekkel
szeretnének bővíteni.
Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület vezetője kiemelte: azt szeretnék, ha élő
kapocs alakulna ki a II. kerület és a kolozsvári
közösségek között, ha mint egy „népi szőttest”
továbbszőnék az együttműködést, és a kolozsvári magyarság olyan értékeit tudnák megmutatni a II. kerületben és Budapesten is, amelyeket még nem ismernek a magyar főváros lakói.
Láng Zsolt felidézte, hogy kapcsolatuk már
öt éve kezdődött a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten, amelynek a II. Kerületi Önkormányzat
azóta is az egyik fő támogatója. A polgármester
arról is beszélt, hogy azt a fajta együttgondolkodást szeretnék tovább segíteni és erősíteni, ami
leginkább a kultúrán és a művészeteken keresztül él a mai napig, és amely összeköt bennünket. – Ezek a kapcsolatok erősítik és színesítik a
II. kerület egyébként is gazdag kulturális életét.
A jövőben még inkább szeretnénk elmélyíteni
a kolozsvári és a II. kerületi közösségek közti együttműködést, bízunk benne, hogy minél
több iskolai, civil és egyházi szervezet kapcsolódik össze – emelte ki a polgármester.
– Nemcsak miniszterként a kormányt képviselve, hanem a II.-XII. kerület egyéni országgyűlési képviselőjeként is példaértékűnek tartom azt az együttműködést, amely a II. kerület
és a kolozsvári közösségek között létrejött. Városrészünknek fontos és kiemelt jelentőségű a
határontúliakkal való kapcsolattartás – emelte
ki Gulyás Gergely.

4. OLDAL
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Hamarosan átadják az új uszodát

Várhatóan szeptember végén próbaüzemmel kezdi meg működését a
Gyarmati Dezső Uszoda, ezzel a pesthidegkúti közösség sok évtizedes
álma válik valóra.

Sok minden összeesküdött az önkormányzat és a kivitelező ellen a Máriaremetei úton épülő új sportuszoda
építése során, de végre a befejezéséhez
közeledik a beruházás: szeptember végén egy legalább kéthetes próbaüzemmel kezdődik meg a működés. Ekkor
még csak korlátozottan használhatják
a felnőtt vendégek a Gyarmati Dezső
Uszodát a gépészeti berendezések beüzemelése miatt, mert előfordulhat,
hogy ezeket újra kell indítani vagy finomítani kell a működésükön.
Az építkezést számos előre nem látható körülmény hátráltatta. Például
az eredeti tervekben szereplő díszítőelemek leszállítását kapacitáshiány
miatt csak 2021-re vállalta a gyártó,
ezért változtatni kellett a koncepción.
A talajmunkálatok során egy hatalmas
sziklát találtak, így át kellett tervezni a
belső gépészetet és a csapadékvíz-tározót is. Végül az összes problémát
sikerült elhárítani, csak mindez a tervezettnél több időbe került.
A gyerekek októberben vehetik birtokukba a létesítményt. Risztov Éva
olimpiai bajnok úszó és Kovács István
vízilabdaedző szakmai vezetésével
megkezdődnek a gyermektanfolyamok. A szülőket hamarosan tájékoztatják arról, hogy ezekre hol lehet jelentkezni.
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Százharmincféle ügyet intéznek
az önkormányzat új Központi Ügyfélszolgálatán

A rövid próbaüzemet követően már teljes
nyitvatartással várja az ügyfeleket a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal júliusban megnyitott Központi Ügyfélszolgálata. A Margit
utca 2-4. szám alatt kialakított helyiségben
csak önkormányzati ügyeket intéznek,
immár a hét minden munkanapján. Az országos hatáskörű ügyekkel továbbra is a
kormányablakokat kell felkeresni.

Az új ügyfélszolgálat kialakítása már régi
terve volt a II. Kerületi Önkormányzatnak,
hiszen számos ügyet a hivatal főépületétől
távol, külső irodákban kellett intézni. A központ átadásával azonban szinte az összes ügy
intézését, elindítását egy helyen, egyablakos
jelleggel lehet kezdeményezni. Cél volt az
is, hogy a központ olyan önkormányzati ingatlanban üzemeljen, amit számos közlekedési eszközzel el lehet érni, de gyalog, vagy
autóval is jól megközelíthető legyen. A 4-es
és 6-os villamosokkal, a fonódó villamoshálózat járataival, a Margit hidat érintő buszjáratokkal, illetve a közeli, papkerti parkolóból
az ügyfélközpont könnyen elérhető.
A várakozókat nemcsak a kényelmes ülőhelyek, a tágas és klimatizált helyiség szolgálja,
hanem a kisgyermekkel érkezőkre gondolva
pelenkázóhelyiséget is kialakítottak.
A recepciónál ügyfélhívó rendszer ad sorszámot, ami a kényelmes váróban elhelyezett monitorokon jelenik meg. Az ügyfelekkel négy, a különböző ügytípusokban széles
körű ismerettel rendelkező – úgynevezett
generalista – kolléga valamelyike mellett
szakügyintézők is foglalkoznak. Jelenleg
mintegy 130 különböző típusú ügyet lehet
intézni. Azokkal az ügyekkel, amelyeket országos hatáskörrel lehet intézni (pl. személyi- és gépjárműokmányok), továbbra is
a kormányablakokba (1024 Margit krt. 4749., illetve 1029 Bátori László u.2.) várják az
ügyfeleket.

Központi Ügyfélszolgálat,
1024 Margit utca 2-4. E-mail: ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.
Telefon: (06 1) 346-5600. Ügyfélfogadás:
hétfőn 8.00–12.00-ig és 13.00–17.00-ig;
kedden 8.00–12.00-ig és 13.00–16.00-ig;
szerdán 8.00–12.00-ig és 13.00–18.00-ig;
csütörtökön 8.00–12.00-ig és 13.00–
16.00-ig; pénteken 8.00–13.00-ig.
•12-től 13 óráig az ügyfélfogadás szünetel, kivéve pénteken.
•Új sorszám húzása a déli és a délutáni
zárást megelőző 15 percben már nem
lehetséges.

Ahol változatlan maradt az ügyfélfogadási rend
Anyakönyvi ügyek: 1024 Mechwart liget 1., földszint. Adóügyi Osztály: 1027
Frankel L. út 7–9. Parkolási Ügyfélszolgálat: 1023 Bécsi út 17–21. Közterület-használati Ügyintézés (Városrendészeti Osztály) 1024 Buday László utca 5/c.
Nyitvatartási táblázat a 2. oldalon.

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.). Környezetvédelmi 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 épületében
(kivétel anyakönyvi ügyek).

Pekár Eszter:
– Ipari és kereskedelmi
ügyet intéztem az ügyfélközpontban. Most volt az
első alkalom, hogy az új
helyen jártam és meglepett
a változás. Ahol korábban
voltam, ott szűk folyosók
fogadtak, helyette itt sokkal barátságosabb a környezet, több a tér, jobb az elosztás. És ami fontos:
velem mindig nagyon kedvesek az ügyintézők.

Dénesi Dalma:
– A Buday László utcába
indultam parkolási engedély miatt, de itt kötöttem ki a Margit utcában.
Az előző hely nagyon szűk
volt, sokszor kint álltak az
emberek az utcán, az új
helyen viszont gyorsan és
kellemesen el tudtam intézni az ügyemet. Mivel a környéken lakom, így
számomra még közelebb, és egy helyre került az
ügyintézési lehetőség.

Kemenczky Zoltán:
– Először járok itt, építésügyben. Az én hibámból
ment kicsit lassan, mert
kétszer kellett illetékbélyegért a közeli postára
mennem, egyébként minden rendben volt. Kellemes a környezet, van víz
a bejáratnál, ami nagy figyelmesség, mindjárt élek is vele. Összességében
teljesen elégedett vagyok.
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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 olyanokat, akik később választották otthonuknak a II. kerületet. A csodás természeti adottságoknál
csak egy dolog kapott nagyobb hangsúlyt: az itt élő közösség ereje
és összetartása.

Dr. Törös Edit reumatológus főorvos, II. Kerületért Emlékérmes
Nekem a Margit körút a világ közepe. Születésem
óta itt élek a legszebb részén, a Margit híd budai hídfőjénél. Amikor kinézek az ablakon vagy
kilépek a kapun, látom a Dunát, a Parlamentet,
a Rózsadombot, tavasszal árad a virágillat. Ez
a legszebb hely a világon. Orvos-művész családba születtem, három generáció élt ebben a
nagy, polgári lakásban. Az a csodálatos, hogy amikor
nap mint nap elsétálok a munkahelyemre, a Kapás utcai
rendelőintézetbe, szinte minden kapu, minden tégla rámköszön, minden házról, minden kirakatról tudom, hol, mi volt régen. A séta a rendelőbe és haza
mindennapos időutazás a múltamba: hol etettünk sirályokat a nagypapával,
merre vittek úszni a szüleim a Császár uszodába, hol válogattuk a virágokat a
nagymamával. Gyerekkorom óta megvan a Bem mozi, a Török utcai kis posta, a
ferences templom, az iskola, az ORFI – megmaradtak ebben a változó világban is.
A II. kerület vonzerejét csak az érti, aki ide születik, vagy itt éli az életét.
A gyönyörű természet, a szépséges műemlékek, villák, templomok, a világhírű
gyógyfürdők – Budapesten talán nincs is ennél gazdagabb kerület. Itt mind
megvan egy helyen. Buda zöld szíve. Soha nem is vágyódott el a családom
máshová, amióta élünk, itt élünk, itt tanulunk, itt alkotunk, itt gyógyítunk.
Különösen jó érzés, hogy a kapun kilépve rögtön szeretet és bizalom vesz
körül, lépten-nyomon barátokkal, ismerősökkel, volt iskolatársakkal, betegekkel találkozom. Az otthon békesség, biztonság és szeretet, és a II. kerületben
mindhárom megvan.

Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a II. kerület díszpolgára
Annak, hogy az ember szeret valahol élni, szubjektív és
objektív oka is van. Utóbbi lehet például, ha talál
egy munkahelyet, ahol jól érzi magát. Szubjektív
indok pedig az, hogy megtalálja azokat a létfeltételeket, amelyek őt boldoggá teszik: hogy
béke van, jó emberi kapcsolatok, erős közösség. Én először a munkahelyemet találtam
meg a II. kerületben Lipótmezőn, a nemzetközi hírű Országos Ideg- és Elmegyógyászati
Intézetben, ahol olyan szakmai perspektíva nyílt
meg előttem, ami erősen a II. kerülethez kötött.
A gyerekeim a Marczibányi téri általános iskolába
jártak. Az életem gyakorlati része, tartalma, értéke mind
ide kötött, miközben a Szent István körúti lakásunkba csak aludni
jártunk. Éveken át, ahogy a Kapy utcán mentem végig a kis Fiatommal, mindig
vágyakozva néztem, hogy de jó lenne itt lakni! Végül 1992-ben vált valóra az
álmom – akkor úgy éreztem, hazaértem.
Szeretek itt lakni, sétálni, létezni, szeretem, hogy közel van a Makovecz-kilátó,
a Nagyrét, hogy hipp-hopp kint vagyok a szabadban, ahol tudok relaxálni, feltöltődni. Három különböző sétaútvonalam van, egy 30, egy 45 és egy 60 perces,
amire beszervezem a barátaimat, kollégáimat is. Nagyon összetartó az itt élő
közösség, és az önkormányzat komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a rendezvényeket, közösségi eseményeket támogassa. Ami pedig legalább ilyen fontos,
hogy itt nagy szeretettel vesznek körül. Meghívnak előadásokra, számítanak
rám. Mindez komoly bizonyíték arra, hogy itt jó helyen vagyok. A legjobb helyen.

Kókayné Lányi Marietta, a Gyermekek Háza
pedagógiai vezetője, tanító
Idestova harminc éve jöttünk a II. kerületbe a
Gyermekek Házával. Akkor még kevéssé volt
jellemző, hogy bizalommal fogadjanak egy
alternatív pedagógiai elvekre épülő gyermekközpontú programot, de hamar otthonra
találtunk itt: a Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium fogadta be intézményünket. Az elmúlt évtizedekben rengeteg
segítséget kaptunk mind a szakmai, mind a tárgyi
feltételek fejlesztésében. Számomra elsősorban ezt
jelenti a II. kerület: a nyitottságot, a szabadságot és a
támogatást, amit a helyi közösségtől, az önkormányzat, a tankerület vezetőitől és
a többi iskolától megkapunk. Szakmai elismerést jelent számunkra, hogy programunk gimnáziummal bővül és rövidesen új épületbe költözik. Itt, Pesthidegkúton
szerető közeg vesz minket körül, több korábbi tanítványunk már a gyermekét
hozza a Gyermekek Házába, az utcákon sok a kedves ismerős. Családias a légkör,
barátságos a környezet és csodálatosak a természeti adottságok. Fontos, hogy a
gyermekek itt közeli kapcsolatban vannak a természettel, miközben folyamatosan
fejlődnek a szolgáltatások is: játszóterek újulnak meg, hamarosan elkészül az új
uszoda, szépül a környezet. Mindennap örömmel jövök ide dolgozni, és bár nem
itt élek, a magaménak érzem a II. kerületet. Úgy, ahogy van.

Még több interjúért keresse a II. Kerületi Önkormányzat
csatornáját a YouTube-on!

2019/14 – augusztus 26.
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Utcaünnep a Vízivárosban

vízivárosi utcaünnep

élő emberek igényei és tudása,
helyismerete megjelenhessen a
tervezési programban – tette hozzá Szentirmai-Zöld Máté.
Ennek a folyamatnak az első állomása egy alulról jövő civil kezdeményezés felkarolásával megvalósuló vízivárosi utcaünnep,
a Borral Oltó Fesztivál. A szeptember 7-8-i Vízivárosi Hétvége
– spontán találkozóterek kialakításával – alkalmat teremt arra,
hogy a közvetlen lakókörnyezetük
iránt felelősséget érző emberek
körében beszélgetések kezdődhessenek a városrész jövőjéről.

A Víziváros II. kerületi része
Bem József utca
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BORRAL OLTÓ FESZTIVÁL
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KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS
Varsányi Irén utca

Kapás utca

2019.09.07. 15 órától

ás u

is megkönnyíti. A hosszabb távú
fejlesztés lehetséges irányait a
helyi közösséggel együtt érdemes meghatározni. A közösség
bevonásának ideális helyszíne
a Víziváros, amely egyúttal a kerület és a tervezési terület határa is.

rk
kfa
Ba utca
B.

– A II. Kerület Településfejlesztési Koncepcióját 2018-ban fogadta el az önkormányzat képviselő-testülete. Ezt alapul véve a
Fejlesztési Osztály idén elkészíttette a „Közterületek és közösségi terek komplex fejlesztésének
megalapozása a belső kerületrészben” című köztérfejlesztési
tanulmánytervet, amelynek tárgya egy hosszú távú köztérhálózati
és zöldfelület-hálózati fejlesztés
a belső kerületrész területi felosztásához igazodva – tájékoztatta lapunkat Szentirmai-Zöld Máté
társadalmi kapcsolatokért felelős
fejlesztési igazgató.
Mint mondta, a területi egységek meghatározása – Bel-Buda
Belváros (Víziváros, Millenáris,
Hegyalja, Hídfő), Fürdőnegyed
és Újlak – a fejlesztési feladatok és lehetőségek lokalizálását

– A hosszú távú, öt-tíz éves
léptékben értelmezhető városrehabilitációs folyamat előkészítő
fázisa a helyi közösségek, hálózatok aktivizálása, kulturális akciók tervezése és szervezése, helyi
kezdeményezések felkarolása,
bevonása, vagyis közösségépítő,
szemléletformáló rendezvények,
programok lebonyolítása az érintett területen egy közös jövőkép
kialakítása érdekében. A városrehabilitációs tervezés első két
évében az a legfontosabb cél, hogy
minél többen bekapcsolódjanak a
közös gondolkodásba, hogy az itt

Kap

A II. Kerületi Önkormányzat célul tűzte ki közterületeinek és közösségi tereinek fejlesztését a belső kerületrészekben. Az önkormányzat vezetése úgy gondolja, hogy a hosszabb távú fejlesztés irányait
a helyi közösséggel együtt alakítja ki. Ennek jegyében szeptember
első hétvégéjén a vízivárosi utcaünnep keretében egy civil kezdeményezés felkarolásával valósul meg a Borral Oltó Fesztivál.

borral oltó
2019.09.08.

fesztivál vitéz utca
17.00 Dr. Láng Zsolt polgármester köszöntője
Miről szól a fesztivál?

11.00 Zenés ébresztő
11.40 A Vitéz utcában tűzgyújtás boronatárcsákon
12.00 Mise az Országúti Ferences Templomban,
a tűzvész áldozatainak emlékére
13.00 Vízivárosban élni, enni, inni életérzés!
Közösségi ebéd piknik alapon;
közben, és utána zongoraszó

vÍZIvÁroS

17.45 Lokálpatrióták – borozgatós beszélgetés
Béres Szőlőbirtok borainak kóstolója
HelloPá terasz
Vitéz utca

18.45 REDPLOT17
19.15 Hoppál Mihály Band

15.00 Figurina Bábszínház – Grim/m/aszok
Pöttyös kávézó terasz

20.00 Koltai Róbert önálló estje
A zongoránál: Darvas Ferenc

16.00 Könyvbemutató – Sándor Erzsi: Meddig jössz
A könyvből részleteket felolvas: Tenki Dalma
László Pékség terasz

21.00 A boronatárcsák tüzeit borral oltjuk el
21.20 Torres Dani koncert
HelloPá terasz

programok
FACEBOOK ESEMÉNY / UTCAÜNNEP A VÍZIVÁROSBAN

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata; II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.;
Újirány Tájépítész Kft.; Kurázsi Produkciós Iroda
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Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztató az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
Magyarország köztársasági elnöke a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását 2019. október 13. napjára tűzte
ki. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre
a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők idei választását is. A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják. Az alábbiakban
a választással kapcsolatos fontos és hasznos
tudnivalókat gyűjtöttük egybe.

A Választási Iroda hivatali helyiségének címe: 1024 Budapest, Mechwart liget
1. II. emelet 219. szoba (félfogadás minden
nap: 8.00–16.00 óra között). Tel: (06 1) 346-5526,
(06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5633.
Értesítők megküldése. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a
szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
Az értesítőt a választópolgár értesítési címére,
ennek hiányban lakcímére augusztus 23-ig
kellett megküldeni.
Mozgóurna igénylése. Az a szavazóköri

névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló
bizottság elutasítja. Az igénylés szabályait keretes írásunkban olvashatják.

Átjelentkezés másik szavazókörbe. Át-

jelentkezési kérelmet az a választópolgár
nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9. szerdán
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához.
A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni:
• levében, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019.
október 9-én 16.00 óráig,
• személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmeknek
2019. október 11-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása.

• Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a
szavazatát.
• Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely
helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

A mozgóurna igénylésének szabályai

Online igénylés. Ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 2019. október
9. szerdán 16.00 óráig nyújtható be. Ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
Személyesen történő igénylés. A szavazást megelőző második napon 2019. október 11. pénteken 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához. Postán (levélben) történő igénylés: A szavazást megelőző negyedik napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához. Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés: a szavazást megelőző második napon 2019. október 11. pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. Írásbeli meghatalmazással
nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) a szavazást megelőző negyedik
napon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 12.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

segítséget igényelhet Választójoga
gyakorlásához a fogyatékossággal élő vá-

lasztópolgár az alábbiak szerint:
• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
• Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A szavazólap kitöltésében segíthet a szavazópolgár által választott segítő, vagy ha ilyen
személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló
bizottság két tagja.

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok. A választópolgároknak 2014.

január 1-je óta lehetősége van arra, hogy
megtiltsák az adataik kampánycélú kiadását,
továbbá lehetőségük van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsák adataik kiadását.
dr. Szalai Tibor, a Választási Iroda vezetője
Tisztelt II. Kerületi Polgárok!
A II. kerületi Választási Iroda a választási szervként működő szavazatszámláló
bizottságokba tagok, illetve póttagok jelentkezését várja. A jelentkezők közül a választás napján résztvevő tagokat (póttagokat)
Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának
Képviselő-testülete választja meg. Azon választójogosultsággal rendelkező magyar állampolgárok
jelentkezését várják, akik kerületünk állandó lakói.
A jelentkezéseket az erre rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével a zsengeller.krisztina@
masodikkerulet.hu e-mail címre várják 2019.
szeptember 6. (péntek) 12.00 óráig. További
részletek és feltételek a www.masodikkerulet.hu
oldalon, tel.: (06 1) 346-5464.
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A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe
azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig
benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben (Ve. 315. §).
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár a központi névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmet személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi
választási irodához vagy levélben, elektronikus azonosítását követően elektronikusan
vagy anélkül elektronikusan (www.nvi.hu)
a lakcíme szerinti helyi választási irodához
nyújthatja be (Ve. 91. § (1)).
Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási
Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján
online benyújtható, vagy postai úton történő
benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf-formában letölthető a II. kerület honlapjáról
(www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/valasztasokszavazasok).
A települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó
személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás
nemzetiségenként összesített adatai szerint
– a harminc főt eléri. A területi nemzetiségi
önkormányzati képviselők választását ki kell
tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött
települési választások száma legalább tíz
(2011. évi CLXXIX. törvény 56. §). A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a
választás kitűzésének napján a településen
kevesebb, mint száz fő. Öt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján
a településen legalább száz fő.
Választójog: A választáson választó,
aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.
A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel
kell venni azt, aki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán
szavazati joggal rendelkezik, a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben meghatározott (bolgár, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
nemzetiséghez tartozik, és e nemzetiséghez
tartozását a Nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott tartalommal és a Ve-ben meghatározott
eljárási rendben megvallja (2011. évi CLXXIX.
tv. 53. § (1), Ve. 85. § (1) a), valamint a Ve.

86. § a)-b) pontja). Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében
szerepelhet (2011. évi CLXXIX tv. 53. § (2)).
A választópolgár a lakóhelye szerinti településen vagy a választás kitűzését megelőző harmincadik napig, azaz 2019. június
26. napjáig, bejelentett tartózkodási helye
szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben (2011. évi CLXXIX
tv. 53. § (3)). A választáson a nemzetiségi
névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán választható,
a nemzetiségi önkormányzati képviselők
megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi
jelöltje, továbbá nyilatkozatot tesz arról,
hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a
nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri (2011. évi
CLXXIX tv. 54. §).
Választókerület: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
település, a fővárosi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a főváros, a megyei nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a megye, az országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán az
ország területe egy választókerületet alkot
(2011. évi CLXXIX. törvény 55. §).
Jelölés: A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat
(2011. évi CLXXIX. törvény 58. §).
A települési nemzetiségi önkormányzati
képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább
5 választópolgárnak az ajánlása szükséges.
(2011. évi CLXXIX. törvény 59. §). A választást
akkor lehet megtartani, ha legalább annyi
jelölt van, mint a megválasztható képviselők
száma (2011. évi CLXXIX. törvény 63. §).
Szavazás: A választópolgár azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi
névjegyzékében szerepel. A választópolgár
a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán 3, ill. 5 települési
képviselőjelöltre, a területi nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán egy
területi listára, és az országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán egy
országos listára szavazhat (2011. évi CLXXIX.
törvény 64. §). A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot,
mint a megválasztható képviselők száma
(2011. évi CLXXIX. törvény 65. § (1)).

9. OLDAL
A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának
nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9–18
óráig. 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) 2125030-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 képviselője) 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 IRODÁJA (1027 Fazekas u. 19–23.)
augusztus 26-tól hétfőtől csütörtökig
10–18, pénteken 10–16 óráig tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök
és a Kerületünk az otthonunk-frakció
vezetője fogadóórát tart a Fazekas utcai
irodában. Előzetes bejelentkezés a (06 1)
224-0090-es telefonszámon nyitvatartási
időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.
facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi és
munkajogi tanácsadást tart az MSZP II.
Kerületi 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 érdeklődők jelentkezését. E-mail:
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06
20) 976-2415.
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Folytatódik az ingyenes ágaprítási akció

Augusztus 26-tól lehet jelentkezni a II. Kerületi Önkormányzat őszi ingyenes ágaprítási
szolgáltatására. A polgármesteri hivatallal
szerződésben álló vállalkozó a helyszínen
felaprítja a kerti munkálatok során keletkező ágakat, gallyakat.

A szolgáltatást jelentkezési sorrendben, a
rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig
tudják biztosítani. Jelentkezni SZEPTEMBER 30-ig lehet a www.komposztmester.
hu oldalon keresztül, egy online űrlap kitöltésével.
A II. Kerületi Önkormányzat a környezetbarát akcióval az apríték helyben hasznosítását (komposztálás, talajtakarás) kívánja támogatni, ezért azok a jelentkezők
élveznek elsőbbséget, akik vállalják, hogy
az aprítékot helyben tartják, és a kertjükben használják komposztáláshoz vagy
talajtakaró mulcsozásra. Ehhez edények
biztosításával és szakmai tanácsadással további segítséget nyújt a Komposztáló Kerület Program.
Fontos, hogy az ágaprításra előzetesen regisztrált lakók a zöldhulladékot készítsék
elő, vagyis a levágott gallyakról a nagyobb oldalirányú elágazásokat lemetszve, az ágakat
a vastagabb végükkel egy irányba rendezzék,
hogy az ágaprító a vastagabb ágvégződéseket
könnyedén meg tudja közelíteni, garatjába
be tudja emelni (hosszában nem kell az ágakat darabolni). Szintén nagyon fontos, hogy
az aprításra kijelölt/kiválasztott időpont
előtt maximum 1-2 nappal helyezzék csak ki

S 26-tól
Jelentkezni AUGUSZTU
t!
SZEPTEMBER 30-ig lehe
az előkészített ágakat az ingatlan elé. Az idő
előtti hulladékkirakás szabálysértésnek minősül. Az egy címen kikészíthető mennyiség
maximum 20 m3 (kb. 5 m hosszú, 2 m széles,
2 m magas ághalom) lehet.
A jelentkezők az online űrlap kitöltésekor
részletes tájékoztatást kapnak a szolgáltatás
lebonyolításának rendjéről. Akinek nincs

internet-hozzáférése, Eleőd-Faludy Gabriella komposztálási programvezetőnél telefonon is jelentkezhet a komposztvonalon: (06
30) 544-8778. A szervezők kérése, hogy az
online jelentkezést részesítsék előnyben,
mert a nagyszámú érdeklődő telefonon keresztül nehezen kezelhető, míg az online felület bármikor szabadon elérhető.

Tanuld, hogy taníthasd!
Csatlakozzon
az önkormányzat ingyenes
ebtartási programjához!

A II. Kerületi Önkormányzat és a Világot Nekik Alapítvány Tanuld, hogy taníthasd! elnevezésű, közös,
ingyenes programján a kutyatulajdonosok házi kedvencükkel együtt, szakképzett trénerek, állatorvos,
kutyakozmetikus, valamint a Környezetvédelmi
Osztály munkatársainak segítségével sajátíthatják
el az alapvető ebtartási ismereteket az állattartás
szabályaival együtt, legközelebb szeptember 7-én.
Mivel a felelős állattartási szemléletet már gyermekkorban érdemes kialakítani, ezért a foglalkozásokra
a kutyusok és gazdáik körében a családhoz tartozó
fiatalokat is várják, ők a „gyermeksarokban” játékos vetélkedő keretében ismerkedhetnek meg az
állattartás alapjaival.

JelentkezZen Ön is!

A következő foglalkozás időpontja:
2019. SZEPTEMBER 7., szombat, 9.00–12.00
óráig. Helyszín: a pesthidegkúti agility-pálya (1028 Áchim András utca–Kadarka utca
sarok). A részvétel ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött! Jelentkezni SZEPTEMBER 3-ig a kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu e-mail-címen lehet. A regisztráció
során meg kell adni az ebtartó nevét, az eb
csipszámát, valamint azt, hogy hány felnőtt,
illetve gyermek venne részt a foglakozáson.
A programon legfeljebb húsz fő (valamint
mindenkivel egy kutya) tud részt venni.
Érdeklődni Alimán Gabriellánál a (06 1)
346-5722-es és a (06 1) 346-5596-os
telefonszámon lehet.
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Biztonságosabb gyalogátkelők,
épülő körforgalom, felújított utak kerületszerte

A nyár folyamán a II. Kerületi
Önkormányzat beruházásában
számos út és járda felújítását
végezték el, vagy éppen végzik.
Emellett biztonságosabbá tettek több gyalogátkelőhelyet és
hamarosan átadják a forgalomnak az elkészült Nagyrét utcai
csomópontot is. A munkálatokat
nyárra időzítették, és várhatóan
befejeződnek az iskolakezdésre,
amikorra már megnő a forgalom.

Idén is több gyalogátkelőt újítottak fel a II. kerületben. A zebrák
kialakítása, felfestése a fővárosban
a Budapest Közút Zrt. feladata, de
a biztonságosabb közlekedés és
a mielőbbi befejezés érdekében a munkában segítséget nyújt
a II. Kerületi Önkormányzat is.
A vállalattal egyeztetve kerületünk
megújító festést végeztetett a Hidegkúti úton a Gazda utca, a Kossuth Lajos utca, a Községház utca,
a Máriaremetei út (Solymár felé)
és a Templom utca kereszteződésében. Szintén felújító festést kap
a gyalogátkelő a Lövőház utca és a
Fény utca találkozásánál, a Marczibányi tér–Ezredes utca, a Kis Rókus utca–Keleti Károly utca, a Kis
Rókus utca–Tizedes utca, a Keleti
Károly utca–Rét utca csomópontban, valamint az Ürömi utca és a
Lublói út kereszteződése. A tervek
szerint augusztus végéig elkészül a
gyalogátkelők újrafestése a Bimbó út–Tüske utca, a Gábor Áron
utca–Endrődi Sándor utca (minden ág), a Gábor Áron utca–Tövis
utca, a Gábor Áron utca–Törökvész úti körforgalomban, a Retek
utca–Káplár utca (mindhárom ág),
a Törökvész út–Vend utca, a Fillér
utca 70-76. számnál (az iskolánál),
a Fényes Elek–Keleti Károly utca,
a Kacsa utca–Horvát utca (mindkettő), a Szász Károly utca–Margit
körút, az Ady Endre utca–Barsi
utca (Barsi utcai ág) és a Pitypang
utca–Csatárka utca (Pigypang utcai
ág) találkozásánál.
Emellett megújul a Retek utcai kerékpárút is, a II. Kerületi
Önkormányzat – uniós források
bevonásával, VEKOP pályázati
projekt keretében – teljeskörűen
felújítja Budapest egyik legfrekventáltabb kerékpáros infrastruktúráját az Ezredes utca és a Margit
körút között.

Kerületszerte számos helyen újrafestették a gyalogátkelőhelyeket, többek közt a Törökvész úton is

Augusztus végére elkészül a körforgalom, amely biztonságosabbá teszi a Nagyrét utca–Ördögárok utca torkolatát

Az úthálózat-felújításnak a Fekete István utca is része volt

12. OLDAL

A tanév rendje

A 2019/2020-as tanév első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő), utolsó
tanítási napja 2020. június 15. (hétfő)
lesz. A tanítási napok száma az általános iskolában 180, a gimnáziumban 179.
Az érettségire készülő végzős évfolyamokon az utolsó tanítási nap 2020. április 30.
Az érettségi időszak május 4-én kezdődik.
A zeneiskolákban a tanév első és utolsó
napját a zeneiskola intézményvezetője
határozza meg és teszi közzé az intézmény honlapján. A tanítási év első féléve
2020. január 24-ig tart, a tanulók félévi
értesítőjüket január 31-ig kapják meg.
Az általános iskolákban és a zeneiskolákban 6, a gimnáziumokban 7 pedagógiai célú, tanítás nélküli napot határozhatnak meg.

ÓVODA–ISKOLA

BUDAI POLGÁR

KÖZELEG AZ ELSŐ
Százötven millió forint
felújításokra, fejlesztésekre
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Felsőoktatási
ösztöndíjpályázat
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási,
Közművelődési, Sport- és Informatikai
Bizottsága a 2019/2020-as tanévre felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet.
A pályázaton részt vehet minden magyarországi felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos) képzés
keretében tanulmányokat folytató,
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászoruló diák, akinek
állandó lakóhelye a II. kerületben
van, és a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300%-át, amely
jelenleg 85 500 Ft. Az ösztöndíj 10 hónap időtartamra nyerhető el, összegét
hallgatónként 50 000–100 000 forint/
tanév között állapítják meg.
A pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap és jövedelemnyilatkozat elérhető a II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1024 Budapest, Margit u.
2-4.), vagy letölthető az önkormányzat
honlapjáról: www.masodikkerulet.hu/
hirdetotabla/palyazatok

solatban
A pályázattal kapc
a (06 1) 346bővebb információ
mon vagy
5779-es telefonszá
.fruzsina@
ka
om
a gottfriedne.t
címen
.hu
let
ru
ke
masodik
kérhető.

A Bolyai Utcai Óvodában felújították a vizesblokkot
Amíg a gyerekek nyaraltak, addig szakemberek segítségével a II. Kerületi Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi
Központ elvégeztette a legfontosabb
karbantartási és felújítási munkákat a
kerületi intézményekben. A II. Kerületi
Önkormányzat idén a saját fenntartású
oktatási-nevelési és szociális intézményeire 50 millió forintot fordított, ezen felül
100 millió forint támogatást adott az iskolákat fenntartó Közép-Budai Tankerületi
Központnak, amit a II. kerületi intézményekkel kapcsolatos felújítási munkálatokra fordíthattak.

Idén nyáron a bölcsődékben, óvodákban és a szociális intézményekben a II.
Kerületi Önkormányzat mintegy 50 millió forint értékben végzett javításokat,
felújításokat, beruházásokat. Az összes
kerületi intézményben megtörtént a játszóeszközök felülvizsgálata és javították
a hibákat. A zöldfelületek megőrzése,
bővítése érdekében a bölcsődékben füvesítettek és öntözőrendszereket telepítettek. A Bolyai Utcai Óvodában felújították a vizesblokkot, a Hűvösvölgyi
Gesztenyéskert Óvodában cserélték a
tálalókonyha burkolatát. A Százszorszép
Óvodában korszerűsítették a világítást.
A Szemlőhegy Utcai Óvodában a terasz

vízszigetelését javították és cserélték a
burkolatot. A Szemlőhegy Utcai Óvoda
tagintézményében, a Fajd utcában felújították a tálalókonyhát.
A Közép-Budai Tankerületi Központ –
az önkormányzat anyagi hozzájárulásával
– az egész éves karbantartások mellett
nyáron nagyobb volumenű munkákat is
elvégzett. Idén a vizesblokk-karbantartásokon – például mosdókorszerűsítéseken
–, különféle kapu- és nyílászáró-felújításokon, kémény- és esővízelvezető-karbantartásokon és tornatermi öltözőfelújításokon túl megújulhatott az Áldás Utcai
Általános Iskola tornaterme, a Kodály
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola sportudvara, a Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Fenyves utcai
sportpályájának teljes felülete, felfestése.
Az iskolákban sor kerülhetett a kazánok
nagy karbantartására. A Kodály iskolában
a tetőszerkezet palaborítását is javították.
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium parkolójának a belső támfalait megerősítették,
felújították. Továbbá az intézmények dolgozói és az oda járó gyermekek szülei segítségével sok tanterem újulhatott meg,
amelyek frissen festve várják a diákokat
és a tanévkezdést.

2019/14 – augusztus 26.
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BECSENGETÉS
Az elsô osztályt
a II. kerületben összesen
790 tanuló, a középiskolát
588 tanuló kezdi el
szeptember 2-án.
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Iskolai szünetek

Őszi szünet: október 26. – november
3-ig. A szünet előtti utolsó tanítási
nap október 25., a szünet utáni első
tanítási nap november 4.
Téli szünet: december 21. – január
5-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. december 20., a szünet utáni első
tanítási nap 2020. január 6.
Tavaszi szünet: április 9–14-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8., a
szünet utáni első tanítási nap április 15.
Az országosan egységesen elrendelt
munkanap-áthelyezést az iskolákban is
alkalmazni kell.

Az önkormányzattól az iskolakezdéshez igényelhető támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: azon szociálisan rászorult
gyermekek részére állapítható meg, akiknek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 38 475 Ft-ot,
illetve a 41 325 Ft-ot, ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más
törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg,
súlyosan fogyatékos, vagy nagykorúvá vált, de nappali oktatási
munkarend szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem
töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. A jogosultság kedvezmények igénybevételére ad lehetőséget (pl. térítésmentes étkezés),
illetve évente két alkalommal pénzbeli támogatásban részesülnek
a jogosultak, idén esetenként 6000 Ft/gyermek értékben.
Gyermeknevelési támogatás: a II. kerületi lakcímmel rendelkező
és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodó, gyermeket nevelő
családok igényelhetik, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az 57 000 Ft-ot és a gyermek tankötelezettségének
eleget tesz. Havi összege gyermekenként 5700 Ft, gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén 7200 Ft.
Eseti gyermekvédelmi támogatás: évente legfeljebb két alkalommal
igényelhető, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a 91 200 Ft-ot. Éves összege gyermekenként 30 000
Ft, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
esetén 35 000 Ft.
Eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatás: a II. Kerületi Önkormányzat augusztusban azon gyermekek részére, akik ez év július
31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek, költségeik további enyhítéséhez
hivatalból 10 000 Ft támogatást utalt ki.
Helyi utazási bérlettámogatás: a II. kerületben legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is itt
tartózkodó, nappali tagozaton tanulók részére, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, vagy az önkormányzat rendelete szerint gyermeknevelési támogatásban részesülnek és a napi
iskolába járást, illetve kiválóan sportoló tanulók részére, akik a
rendszeres edzésre járást a főváros területén csak tömegközlekedési
eszköz igénybevételével tudják megoldani és más jogcímen nem
jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybevételére. A támogatás
mértéke a tanulói Budapest-bérlet teljes árával azonos összegű,
folyósítására havonta, a megvásárolt bérletszelvény bemutatását
követően kerül sor.
Kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség: a Kerületkártya
plusszal a meghatározott alapélelmiszerekből árkedvezménnyel
vásárolhatnak a kijelölt üzletekben azon gyermeket nevelő családok, amelyek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy
gyermeknevelési támogatásban részesülnek, illetve négy vagy ennél
több gyermeket háztartásukban nevelnek.
Eseti gyógyszertámogatás: nemcsak gyógyszerre, hanem oltóanyag
megvásárlásához is igényelhető azon családok részére, amelyekben

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 91 200 Ft-ot,
gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén a 114 000 Ft-ot, vagy
a kérelem beadásakor a következő rendszeres ellátások valamelyikében részesülnek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
vagy az önkormányzat rendelete szerinti gyermeknevelési támogatás, betegápolási támogatás, rendszeres gyógyszertámogatás,
keresetpótló támogatás, és az igazolt gyógyszer vagy oltóanyag
költsége eléri az 1000 Ft-ot. A támogatás megállapítható összege
az igazolt eseti gyógyszer- vagy oltóanyagköltség, de legfeljebb
5000 Ft, oltóanyag esetén 10 000 Ft, és évente ugyanazon személy
részére legfeljebb háromszor igényelhető.
Kedvezményes gyermekétkeztetés: a gyermek egyéni rászorultsága
alapján, az óvodában, iskolában igénybe vett normatív támogatás
mellett, az önkormányzat további gyermekenkénti kedvezményt
állapíthat meg. A kedvezmény feltétele a II. kerületi lakóhely vagy
tartózkodási hely. Kedvezményben részesíthető az a gyermek, illetve tanuló, ahol a családban a közös háztartásban élők havi nettó
jövedelmének egy főre jutó átlaga a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj 200%-át (jelenleg 57 000 Ft-ot) nem haladja meg. A kedvezmény mértékét az egy főre jutó nettó jövedelem összegének
függvényében állapítják meg. A gyermekét egyedül nevelő szülő,
gondviselő további 10% kedvezményben részesül.
A fenti kedvezményekről és támogatási lehetőségekről, valamint az ösztöndíjpályázatokról
a www.masodikkerulet.hu oldalon olvashatnak.
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BUDAI POLGÁR

„Most jön Ági néni puszit adni!”

Egy olvasónk írt lapunknak arról, mennyi mindent köszönhet gyermeke a „pitypangos Ági néninek”, akit idén a Tankerület kiváló pedagógusa címmel jutalmaztak. A negyven éve tanító Molnárné Békési
Ágnes idén megy nyugdíjba, fiatalos szenvedéllyel mesélt pályájáról,
a szakma szépségeiről – a tanítók kincset érő elismeréseiről.

A lapunkhoz érkezett levélben
úgy jellemezték, hogy „igazi szeretettel és szakértelemmel foglalkozott a gyerekekkel”. Miért
választotta ezt a pályát?
Nem volt a családomban pedagógus, de a mamám szerette volna, ha olyan szakmát választok,
ami közel áll a lelkemhez. A közösség számomra mindig erőt adott.
Néptáncosként indult az életem,
a Timár Sándor és felesége, Böske
vezette Bartók Együttesben táncoltam, ott szocializálódtam. Megéreztem, milyen egy jól működő
közösség, amely harmóniát és
egyensúlyt biztosít. Értékes táncos
múltamat és szervezői képességemet használtam ki tanítóként, de
családanyaként is.
Miért nem maradt táncos?
Kollégáim szinte mindannyian
a pályán maradtak, vezető beosztásokban. Én, a pedagógus diplomámmal nem akartam tánctanár
lenni. Fiatalon férjhez mentem,
főállású anyaként 11 éven át voltam otthon. Nagyon sokat olvastam. Megismertem a magyar nyelv
rendkívüli gazdagságát, megtanultam, hogy nincs határa a gondolatainknak, mert mindent ki tudunk
fejezni. A magyar népmesék is erről tanúskodnak. Miután a gyerekeim nagyobbak lettek, elkezdtem
tanítani.
Hogy indult a pályája?
Amikor visszajöttem dolgozni,
döbbenten tapasztaltam, hogy a
diákjaim nem tudnak egymással
kommunikálni, játszani. Elkezdtem törni a fejem, hogyan segíthetném ebben őket, és hát természetesen a néptáncos múltamhoz
nyúltam vissza.
Mit talált ott?
Olyan kincseket, amik az ember
lelkét gazdaggá teszik. Segítségükkel alakítottam ki egy különleges
órát, amely mára az iskolában és a
kerületben is hagyománnyá vált,
a neve: komplex óra. A néptáncos múltamból hozott elemekből
épül fel. Minden népi hagyomány
megjelenik az órákon, amelyek
egy kerek esztendőt dolgoznak
fel a népdalok, a népköltészet, a
népmesék, a népi játékok, a népi
mondókák segítségével. Sokféle

tantárgy megjelent benne: a matematika és a történelem is. Kistestvére a hon- és népismeret
tantárgynak, amelyet csak felső
tagozaton tanulnak. De szerintem
a gyerekek már korábban nyitottak
ilyesfajta ismeretekre. Ez az óra
segített abban, hogy igazi csapatot tudjak építeni.
Hogy fogadták a diákjai az új
órát?
Nagyon-nagyon szerették, sose
akartak elengedni, kicsöngetés
után is maradni akartak. Ha fel
voltak zaklatva és ilyen óra következett, akkor valahogy rögtön
helyreállt a lelki egyensúlyuk és
tátott szájjal hallgattak. Az órán a
mese szerepe kiemelt, hiszen arra
tanít, ismerd meg önmagad, és ha
tudod, mi a pozitívumod, mi a negatívumod, milyen lelkiséget hordozol, akkor tudod majd a jót megnövelni. Ez egy küzdelem, amiben
muszáj megvívnod a sárkánnyal, le
kell győzni a benned levő rosszat.
Az órának a kollégák között is hamar híre ment, ma már minden
pitypangos alsós osztályban oktatják. Évtizedek óta a Váci Apor
Vilmos főiskoláról járnak hozzám
hallgatók gyakorlatra, hogy megtanulják, hogyan lehet a komplex
órát megtartani.
Más különleges vívmány is fűződik az ön nevéhez?
Büszke vagyok rá, hogy amikor
bevezették a nemzeti összetartozás

napját, akkor az
iskolai ünnepséget én rendezhettem meg. Olyan
hagyományokhoz
nyúltunk vissza, amelyek feltöltik
a gyerekek szívét hazaszeretettel,
az egymással való pozitív viszony
kialakításának bemutatásával.
A Trianon-emléknap apropóján
kollégáimmal és a diákokkal körbejártuk az elszakított országrészeket. Közösen tapasztaltuk meg,
hogy a magyar kultúra határtalan.
Idén Délvidékkel zárult le a kirándulások sora.
Hány éve tanít?
Negyvenhárom éve, az idei volt
az utolsó. Korábban is nyugdíjba
mehettem volna, de annak idején
elvállaltam egy elsős osztályt és
nem volt szívem elhagyni őket. Egy
tanító mindig pótmamává válik,
és a családot csak úgy nem hagyhatja el az ember. Huszonegy fiú
és kilenc lány volt az osztályomban, hál’ istennek sikerült megnyernem mindannyiukat. Egyik
pillanatról a másikra azt éreztem,
hogy szárnyalunk. Szinte játék volt
velük dolgozni, nem győztem őket
dicsérni, 4,8-as tanulmányi átlaggal zártunk! Mindig azt mondtam,
hogy a csúcson kell abbahagyni,
úgy érzem, tökéletes elköszönés
volt ez a négy év a pályámtól.
Egy pedagógus számára mi a
legnagyobb siker?
Sokféle létezik, a Tankerület kiváló pedagógusa cím is egy
megtisztelő ajándék. De ha valaki valaha tanított, az tudja, hogy a
legnagyobb elismerést a gyerekek

adják. Felér egy Kossuth-díjjal,
amikor tanulás közben anyának
szólítanak, mert akkor érzed,
hogy valamit nagyon jól csináltál.
Pedig nem mosolygok mindig, ha
mérges vagyok, bizony veszekszem, de a gyerekek respektálják,
hogy hiteles vagyok. És az örömömet is mindig kimutattam.
Egy kisfiú, miután szépen szavalt, mondta nevetve, hogy „Most
jön Ági néni puszit adni!”, és így is
lett. És bizony akkor is könnybe
lábadt a szemem, amikor verset
írt hozzám az egyik tanítványom.
Egy alkalommal egy cukrászdázás
után sétáltunk vissza az iskolához,
és egész úton dalolt az osztályom,
majd felszálltunk a buszra, ahol
folytatták, és volt olyan utas, aki
bekapcsolódott. Hát ezek a mi kis
csodáink.
Milyen tervei vannak?
Biztosan találkozom majd a
pitypangosokkal, hiszen három
unokám az alattunk lévő oviba
jár, hozom majd őket iskolába is.
Könnyebb úgy búcsúzni, hogy az
ember nem azt érzi, elvág mindent. Azon leszek, hogy – ahogy
a tanítványaim – az unokáim is
megtapasztalják, bármit meg tudok nekik tanítani, és bármennyit
gyakorolhatunk. De a legfontosabb a szeretet, az odafigyelés és
a törődés, mert erre van a legnagyobb szükségünk.
Novák Zsófi Aliz
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A II. Kerületi Önkormányzat

a Kétigen Alapítvány szervezésében

Készüljetek együtt a harmonikus közös életre!
Ebben segít a Kétigen Alapítvány szervezésében, a II. Kerületi Önkormányzat által támogatott képzéssorozat.

A képzés témái:

• a család, ahonnan jövünk • személyiség • kommunikáció • konfliktuskezelés • intimitás • pénzkezelés • célok, elköteleződés
Mire számíthatsz?
• Barátságos, vidám légkör. • A harmonikus párkapcsolat működése szempontjából fontos hét téma megismerése a témákban jártas
előadók segítségével. • Izgalmas, a párkapcsolatot gazdagító beszélgetések, közös gondolkodás. • Hozzátok hasonló párok megismerése,
egymás segítése.
Az alkalmak időpontjai:
• „A” képzés kéthetente keddenként 19.00–21.30-ig tart: 2019. szeptember 17., október 1., 15., 29., november 12., 26., december 10. • „B”
képzés hetente szerdánként 19.00–21.30-ig tart: 2019. október 30.,
november 6., 13., 20., 27., december 4., 11.
Helyszín:
a II. Kerületi Önkormányzat házasságkötő terme (1024 Mechwart liget 1.)

75%-os támogatásával

Fotó: Soós Dániel

Mi a nyitja a boldog és harmonikus párkapcsolatnak?
Hogyan értsük meg egymást egy életen át? Hogyan tudunk
otthonról hozott „téglákból” „családi fészket” építeni?
Mi segíthet minket abban, hogy közösen tudjunk
megbirkózni az élet adta akadályokkal?
Ha gondolkodtatok már hasonló kérdéseken, itt a helyetek!
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A képzés díja:
• 45 000 Ft/pár/7 alkalom (két részletben fizetendő)
• II. kerületi lakosoknak a képzés elvégzése után 75% pénzvisszatérítés!
A képzési program kidolgozói és előadói:
Börzsei Borka pár- és családterapeuta-jelölt, szociálpedagógus, magyar
nyelv és irodalom tanár, Ferencz Éva pszichológus, képzésben lévő párés családterapeuta, Kigyóssy-Bózsó Andrea jogász, képzésben lévő lelkigondozó, pár- és családterapeuta, Kigyóssy Örs, a KétIgen Alapítvány
munkacsoport-vezetője, építész, képzésben lévő pár- és családterapeuta, Somogyi Klára pszichológus, pár- és családterapeuta, Záborszky
Zsófia pszichológus, képzésben lévő pár- és családterapeuta.

Jelentkezés és további információk:
Kétigen Alapítvány, www.ketigen.com.

Bauhaus100 ünnepség
A Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület SZEPTEMBER 14-én
Bauhaus100 ünnepséget szervez a Napraforgó utcában.
A korábbi évek hagyományait követve 10 és 16 órai kezdettel ingyenes vezetett sétára kerül sor a Hosszúlépés.
Járunk? szervezésében.
Az ünnepi program 17 órakor kezdődik, magában
foglalja a Bauhaus100 fotópályázat eredményhirdetését
és a centenárium alkalmából szervezett kiállítások megnyitását is. A Napraforgó utcában és a Pasaréti téren
szabadtéri poszterkiállítás, a Kájoni Közösségi Házban
(1025 Szilfa u. 4.) a Pasaréti Polgárok Egyesületének
anyagából készült „Pasarét és környéke”-tablók
tekinthetők meg. A rendezvény Bauhaus100 utcabállal záródik.
A rendezvény házigazdája Láng Zsolt, a II. kerület
polgármestere, fővédnöke Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az ünnepségre.
Jelentkezés a sétára: hosszulepes.org/hu/seta/
bauhaus-fordulat-bauhaus100
A rendezvény támogatója Budapest Főváros
II. Kerületi Önkormányzata, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap

a Napraforgó utcában
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A II. kerületi Idősügyi Tanács felhívása 60 év feletti amatőr alkotóknak

Kortalanul
A II. kerületi
Idősügyi
Tanács
programja

kreatív

Az elmúlt évek sikeres rendezvényei után a II. kerületi Idősügyi Tanács idén is meghirdeti a 60 év feletti,
II. kerületi amatőr művészek számára képző- és iparművészeti, illetve népművészeti pályázatát.
Az Idősügyi Tanács olyan amatőr kerületi alkotók munkáiból szeretne tárlatot rendezni, akik szívesen bemutatnák a nagyközönségnek is alkotótevékenységüket 2019 szeptemberében.
A pályaműveket a II. Sz. Gondozási Központba (1022 Fillér utca
50/b) kell eljuttatni 2019. SZEPTEMBER 9–18. között hétköznapokon 10 és 12 óra között. A szervezők kérik, hogy a kiállítandó darabok becsomagolva érkezzenek az intézményhez. A kiállítás megnyitója szeptember 20-án 17 órakor lesz.

A kiállításra benyújtható művek tematikájában és technikájában
nincs megkötés. Bármely témájú és technikával készült, képző-iparművészeti vagy népművészeti alkotás nevezhet a kiállításra. Szobor,
festmény, kisplasztika esetén legfeljebb két alkotás nyújtható be.
A kiállítást rendező Idősügyi Tanács előválogatást tarthat, ha a kiállítóterem méretét meghaladóan több alkotás érkezik.
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.
A kiállítási darabok gondos becsomagolásáról és a II. Sz. Gondozá-

Barokk
hangulatban

A II. Rákóczi Ferenc-emlékév tiszteletére rendez
kiállítást a II. kerületi
Idősügyi Tanács programjaként az Értelmi
Fogyatékosok Nappali
Otthona a Klebelsberg
Kultúrkúria Vinotéka
termében. A kiállítás felidézi a barokk kor hangulatát zenével, tánccal, korabeli ruhákkal, a
Rákóczi-szabadságharc
hősei előtti tisztelgésként megtekinthetők az
ÉNO munkatársai és a
Művészetterápiás csoport alkotásai. A megnyitó SZEPTEMBER 6-án
10 órakor lesz. Megtekinthető: szeptember
6–11-ig naponta 10–18
óra között. A belépés
díjtalan, a rendezvény
védnöke Láng Zsolt polgármester (1028 Templom u. 2–10.).

si Központhoz való szállításáról és elszállításáról a kiállítónak kell
gondoskodnia, az eközben keletkezett esetleges sérülésekért az
Idősügyi Tanács nem vállal felelősséget. Viszont felelősséget vállal
a kiállítási helyszínre szállítás és a visszaszállítás, illetve a kiállítás
ideje alatt az alkotásokért.
Várja minden kerületi 60 év feletti amatőr művész jelentkezését
a tárlatra a II. kerületi Idősügyi Tanács.
A kiállításról további felvilágosítás kérhető hétköznaponként
8–16 óra között a (06 1) 212-2579-es vagy a (06 20) 237-1685-ös
telefonszámon.

Főzzünk egészségesen a Receptklubban!

Szeptembertől folytatódik a II. Kerületi Önkormányzat nagy érdeklődésre számot tartó Receptklubja,
ahol eddig kilenc csoportban mintegy százhúsz résztvevő sajátíthatta
el az ízletes és egészséges ételek
elkészítésének fortélyait. Az idősebb korosztály számára szervezett
díjmentes program célja, hogy azok

a szépkorúak, akiknél az időskori
megbetegedésekre kímélő étrendet javasoltak, megismerkedjenek
a diétázás egyszerű, mégis finom
lehetőségeivel. Az alkalmak végén
a menüt a jelenlévők közösen elfogyaszthatják.
A reformételek elkészítése során
az allergén és intoleranciát kiváltó

élelmiszerek használatára, vagy éppen mellőzésére is figyelmet fordítanak. A főzőtanfolyamokat dietetikusok tartják, de volt olyan alkalom
is, mikor egy séfet láttak vendégül.
A Törökvész Úti Általános Iskola
tankonyhájában rendezendő ingyenes foglakozásokra folyamatosan
lehet jelentkezni.

A receptklub helyszíne a Törökvész
Úti Általános Iskola tankonyhája (1025
Törökvész út 67-69.). Az iskola megközelíthető a 11-es és a 111-es busszal, leszállás
a Tömörkény utcai megállónál. Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyszín nem akadálymentes.
A korlátozott számú helyek miatt a részvétel
regisztrációhoz kötött, melyet a
receptklub@masodikkerulet.hu
e-mail-címen tehetnek meg. Jelentkezni folyamatosan lehet
telefonon is Huszár Eszternél
a (06 1) 346-5503-as számon.
A szervezők kérik, adják meg
nevüket, telefonszámukat és
lakcímüket.

2019/14 – augusztus 26.
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18.00 – 18.25

Die Werischwarer Teufel duó

18.30

Megnyitó – Dr. Láng Zsolt polgármester
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péntek

19.00 – 19.30

Sankt Martin Tánccsoport Szigetszentmárton

PROGRA

SZEPTEMBER 20.

20.00 – 24.00

Lohr Kapelle zenekar

SZEPTEMBER 21.

A
N
MEGNYITÓ

INGYENES
SÖRCSAPOLÁS

Die Werischwarer Teufel duó

15.30 – 16.25

Pomázi Tűzoltózenekar

16.30 – 16.40

Pesthidegkúti Tánccsoport

16.45 – 17.00

Sax Buam

17.05 – 17.30

Sax Norbert és Wieszt Árpád jodliduó

17.40 – 18.10

Szári Drei Fúvószenekar

18.15 – 18.45

Szári Tánccsoport

18.50 – 19.10

Pesthidegkúti Német Dalkör

19.15 – 19.45

Szigetszentmártoni Tánccsoport

20.00 – 24.00

Ungarndeutsche Jungs zenekar

SZEPTEMBER 22.

német s
ö
finom fa rök
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tok
hagyom
ányőrzé
s
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nc

Házigazda: Dr. Láng Zsolt polgármester

szombat

15.00 – 15.25

vasárnap

A PESTHIDEGKÚTI NÉMET DALKÖR
10 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE
15.00 órától

Szigetszentmiklósi Dalkör

Szigetcsépi Tánccsoport
Soroksári Kórus

Tarjáni Dalkör

Budakeszi Hagyományörző Asszonykórus

Táti Német Nemzetiségi Dalkör

Takser Spatzen zenekar

Pesthidegkúti Német Dalkör

A belépés díjtalan.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Budai értékek , budai polgárok
Budai értékek, budai polgárok címmel
nyílik fotókiállítás a Vízivárosi Galériában szeptember 3-án. A lapunkban megjelent fényképekből
válogató tárlat, amelyet Láng Zsolt
polgármester nyit majd meg, szeptember 17-ig lesz látható a II. Kerületi
Önkormányzat kiállítóterében.
Nem először kap lehetőséget szerkesztőségünk, hogy megnyissa archívumát a szélesebb közönség előtt.
A mostani kiállítás – az első válogatáshoz hasonlóan – azokat a kerületünkhöz kötődő kivételes embereket

Hosszú Katinka

mutatja be, akik szűkebb hazánkban
élnek, dolgoznak, vagy akik egy-egy
esemény, kulturális rendezvény kapcsán jöttek el városrészünkbe.
Ha kedves olvasóink viszont szeretnék látni fotóinkon azokat a művészeket, tudósokat, sportolókat, kerületi kitüntetetteket, akikkel az elmúlt
években találkozhattak a Budai Polgár hasábjain, látogassanak el szeptember 17-ig a Vízivárosi Galériába.
Nyitvatartás: keddtől péntekig 13–18,
szombaton 10–14 óráig (1027 Kapás
utca 55. www.vizivarosigaleria.hu).

Kiss Mari

Járdányi Gergely

Megnyitó
szeptember 3-án, 18 órakor
a Vízivárosi Galériában
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KIÁLLÍTÁS

• A KSH
utca 5.).

KÖNYVTÁR folyosóján SZEPTEMBERBEN Antal Irén kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly

ZENE

szeptember 17.
kedd 19.00

Michael Fryan:

VADMÉZ

az Orlai Produkció
előadása – vígjáték

Rendező: ZNAMENÁK ISTVÁN

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: SZEPTEMBER 2., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub.
A koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).

KLUBOK

A BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET továbbra is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket.
AUGUSZTUS 31.: kétbodonyi kirándulás, szilvalekvárfőzés, szilvásgombócevő verseny, folklórfesztivál. Utazás
autóbusszal. SZEPTEMBER 3–6.: Erdély: a Sziget-hegység fenséges természeti tájai, magyar kulturális emlékei.
Autóbuszos kirándulás a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával. SZEPTEMBER 10.: a Made in Asia című
kiállítás megtekintése a Hopp Ferenc Múzeumban, vezetéssel. SZEPTEMBER 12.: III. negyedéves névnaposok
köszöntése, Aggtelek–Miskolctapolca kirándulás megbeszélése. SZEPTEMBER 17.: klubdélután a szabadban,
•

szalonnasütés, a nyár legszebb pillanatainak felidézése. Klubnapok minden 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).
• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig.
A résztvevők a jól bevált játékok mellett minden alkalommal egy-egy új játékkal is megismerkedhetnek. SZEPTEMBER 12., 17.00: Beszélgetőklub. A rendezvények helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: SZEPTEMBER 7., 10.30: Motolla játszóház – mozgatható
papírlepkék. Kézműves délelőttre várják a kisgyerekes családokat, ahol az ebédig a kicsik és szüleik együtt alkothatnak. A játszóházi foglalkozásokat 3–6 éves korú gyermekeknek ajánlják, a 3 év alattiakat a játszószőnyeg
várja (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

szeptember
10 –15.

A HŰVÖSVÖLGYI
NAGYRÉT TERVEI

a BME Építészmérnöki Kar
hallgatóinak kiállítása
A kiállítás megtekintető
szeptember 10-15 között
hétköznap 8-20, hétvégén 10-19 óráig.

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: SZEPTEMBER 6., 15.00: Szentpétervár – ismeretterjesztő
előadás. Előadó: Hamvai Zsuzsa, az Óbudai Gimnázium orosz–történelem–francia szakos tanára. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB SZEPTEMBER 6-án, pénteken 14 órától tartja nyitó klubnapját, melyre várja a régi klubtagokat és az új érdeklődőket is. Klubvezető: Besenyei Zsófia. Érdeklődni a besenyeizsofi@gmail.com
címen lehet (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).
• AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete szeptemberi évadkezdő találkozója
szeptember 4-én 10 órakor lesz a Várban, a Szent György téren, a Budapesti Történeti Múzeum bejáratánál.
Utána megbeszélés a szeptember 18-i kirándulásról.

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: buszos utakra minden pénteken 16–18 óra között az Arany János utcai Burger Kingben lehet befizetni. Legközelebb: AUGUSZTUS 31.: Szlovákia. Apponyi-kastély, Bajmóc, Körmöcbánya. SZEPTEMBER 7.: Fertő-tó környéke: Fertőd, Fertőrákos, Nagycenk. Gyalogtúrák: SZEPTEMBER
4.: Börzsöny. Királyrét, Kisinóc. Találkozó 7.45., Nyugati pu., pénztárak. SZEPTEMBER 11.: Bakony. Bodajk,
Gaja-szurdok, Balinka. Találkozó 8.15, Népliget, Volán pu., pénztárak. További információ: (06 1) 316-3053, (06
20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: SZEPTEMBER 1.: Gerecse. Agostyáni Arborétum, tatabányai vár. Találkozó
7.00, Keleti pu., jegypénztár. Túravezető Hegedűs Antalné Magdi: (06 70) 350-4024. SZEPTEMBER 8.: Gerecse.
Országos Kék Túra. Mogyorósbánya, Dorog. Találkozó: Dorog, Újtelep autóbusz megálló, javasolt találkozó Budapesten: 7.55, Árpád-híd autóbuszállomás. Túravezető Dobi Zoltán: (06 30) 151-7533.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

szeptember 7.
szombat 18.00

Wass Albert:

A FUNTINELI
BOSZORKÁNY

Rendezte: Poór István
A film 180 perc, két részben.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: SZEPTEMBER 5., 18.30: A teremtés titkai – Ré, Ptah és az
első istenek versenye. Istenek, démonok, mágusok. Szent titkok és természetfölötti rejtélyek a történelemben –
történelmi előadás-sorozat. Előadó Antalffy Péter történész (1022 Marczibányi tér 5/a).

Internettanfolyam időseknek Hidegkúton

Szeptembertől újraindul a több mint tíz éve töretlen népszerűségnek örvendő Internet kortalanul – Hidegkúton elnevezésű tanfolyam. Az elsősorban az idős korosztály számára szervezett kurzuson minden alapvető
ismeretet elsajátíthatnak a kezdő és haladó résztvevők. Témák: • alapvető számítógépes ismeretek - böngészés a világhálón • elektronikus levelezés • online ügyintézés • digitális fotók tárolása, rendszerezése,
továbbküldése • vásárlás webáruházakból • okostelefonok használata (megfelelő számú jelentkező esetén
külön tanfolyam keretében).
Időpontok: a délelőtti órákban csütörtökön, vagy pénteken hetente egyszer másfél óra. A tanfolyam díja:
1200 Ft/hó. Jelentkezés Wenzon Gusztáv szervezőnél a (06 20) 325-1414-es vagy Polgár Mária informatikaoktató, tanfolyamvezetőnél a (06 30) 300-2114-es számon vagy a polgar.maria@gmail.com e-mail-címen.

2019/14 – augusztus 26.
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Csillagok háborúja a Marczibányi téren

A kendo története egészen a VII. századig nyúlik vissza, Japánban ma is az egyik legnépszerűbb sportág. Magyarországon talán kevésbé ismert mint a dzsúdó vagy a karate, és hazai
története is csak a nyolcvanas években kezdődött, ám azóta egyre több űzője és követője
van a japán vívásnak, ami egyszerre sport, harcművészet és filozófia.

www.marczi.hu

Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu

A magyarországi kendo alapítója és fellegvára kerületünkben található. A Budapest Főnix
Kendo és Iaido Klub a Marczibányi téri Kodály iskolában tartja edzéseit, ahová folyamatosan várják a régi és új, gyermek, junior
és felnőtt tagokat.
– A klub tagjai között a nyolc-tíz éves gyermekektől a senior korosztályig minden generáció megtalálható – nyilatkozta érdeklődésünkre a klub 7. danos elnöke és oktatója,
a négyszeres magyar bajnok Bárány Tibor. –
Szeptembertől már hetente háromszor tartunk edzést, és Gasparin Szabolcs kendo- és
gerincjóga-oktató jóvoltából Magyarországon egyedülálló módon egy olyan új elemet
is bevittünk az oktatásba, amivel javítjuk a
helyes testtartást és mozgást, és ezzel megelőzzük az esetleges sérüléseket.
Idősebbek is elkezdhetik?
Bárki bármikor belevághat. A kendo an�nyira megterhelő csak, amennyire azt a vívó
megengedi magának. Szinte nem fordul elő
sérülés, hiszen ennél a sportnál nem a fizikai
erő, hanem a technika kerül előtérbe, így akár
gyerekek és felnőttek is együtt tudnak edzeni, és a lányok sincsenek hátrányban a fiúkhoz képest. Nem könnyű sport, nagymértékben erősít, de mivel nincs fizikai kontaktus a
felek között, a kard használatának technikája
a döntő. Akárcsak az európai vívás, a kendo is
szellemi és taktikai sport is egyben, ahol nem
az győz, aki erősebb, hanem az, aki jobb stratégiát épít fel. Az idősebb generáció számára
az is előnyös, hogy nincsenek benne forgó,
tekerő mozgások, egyenesen kell vívni, ami
kíméletes az izmok és ízületek számára.
Annyiféle sportolási lehetőség létezik.
Miért érdemes a kendót választani?
Aki érdeklődik a japán kultúra iránt, annak mindenképpen érdemes a japán vívással
is megismerkednie. Japánban ez a legnépszerűbb harcművészet, közel kétmillió regisztrált kendós űzi. Ennek egyik oka, hogy
szerepel a nemzeti alaptantervükben, tehát
az iskolákban kötelezően oktatják, a másik ok

pedig arra vezethető vissza, hogy a mozgásformák közül a kendo áll legközelebb a japán
szellemiséghez. A vívásnak óriási hagyományai vannak Japánban, a legkorábbi feljegyzések a VII. századból erednek. A kardozás
egész történelmüket és kultúrájukat végigkíséri, és nagyon büszkék arra, hogy az ősi
kardforgatás a mai napig fennmaradt. A kendót nem is sportágnak tekintik, hanem szamuráj-hagyományaik továbbélő formájának.
A tradíciók megismerése mellett az is
fontos, hogy a kendo nagyon jól fejleszti a
koncentrációs képességet, ami a mostani,
felpörgött világban élő gyerekeknél egyre több nehézséget okoz. Egyszerűsége és
strukturáltsága okán segíti a figyelem összpontosítását.
És a ruházat is vonzó lehet…
A gyerekek nagyon szeretik felölteni a
páncélt és a sisakot. A Csillagok háborújának
rendezője, George Lucas is a japán mitológiából merített filmjéhez. Darth Vader ruházata
egyértelműen a szamurájpáncélzat lemintázása, a filmbéli fénykardozás pedig a kendózás elemeit használja. Mi is éppen úgy fogjuk
és forgatjuk a kardot, mint Luke Skywalker.
A klub nemcsak versenyzőket nevel ki,
hanem nyitott az amatőr sportolók előtt is.
Nagyon fontosnak tartom, hogy tagjaink
amatőr szinten is megélhessék a sportolás,
a versenyzés, az edzőtáborozás élményét.
Nem célunk, hogy kizárólag favoritokat neveljünk, azt szeretnénk, hogy itt mindenki
olyan többletet kapjon, amit az élete más területein nem.
Péter Zsuzsanna
Bővebb információk a kendo történetéről és magyarországi eseményeiről, valamint a Budapest Főnix
Kendo és Iaido Klubról a www.budapestkendo.hu oldalon találhatók. A klubhoz
folyamatosan lehet csatlakozni, érdeklődni
a (06 20) 373-9932-es számon lehet.

CALCUTTA TRIÓ – INDIAI ZENEKLUB
SZEPTEMBER 2. HÉTFŐ 19.00
OKTÓBER 7. HÉTFŐ 19.00

ISTENEK, DÉMONOK, MÁGUSOK
SZEPTEMBER 5. CSÜTÖRTÖK 18.30
A TEREMTÉS TITKAI – RÉ, PTAH
ÉS AZ ELSŐ ISTENEK VERSENYE

ÉPÍTÉSZETRŐL,
KÉPZŐMŰVÉSZETRŐL
MÁSKÉPPEN
SZEPTEMBER 10. KEDD 19.00 –
Mátyás király és a reneszánsz I.
OKTÓBER 1. KEDD 19.00 –
Mátyás király és a reneszánsz II.
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Nyári kalandok a Wippnernél

Elegáns autók türelmesen
várakoznak tulajdonosaikra
a „Wippnernél”

Wippner Mihály pesthidegkúti
vendéglős, a Gasthaus zum Einsiedler (A Remetéhez) vendéglő és kávéház tulajdonosa volt
a századfordulótól haláláig,
1930-ig. Vendéglője rák- és
szárnyasételeiről, valamint
habos kávéjáról vált híressé, s
ahol rákételekkel szolgáltak,
oda nem a máriaremetei búcsújárók tértek be, sőt még csak
nem is a legendával, nótával
megörökített árnyas, tarka abroszos kisvendéglő törzsvendégei. Nem bizony. Vendégköre a
főváros elegáns, úri társaságából került ki, amelynek gyors és
figyelmes kiszolgálását frakkos
pincérek sora biztosította.

Így volt ez az első világháború
alatt is, amiért képviselőházi interpellációban rótták meg a vendéglőt 1918 áprilisában. A háborús nélkülözéssel küszködő
lakosság nyomora ugyanis éles
ellentétben állt Budapest szórakozni vágyó, hazai és külföldi
gazdagjainak kirívó viselkedésével. Ők azok, akik valamelyik elegáns – Ritz, Hungária, Astoria,
Royal – szállodában lakmároztak, majd délután tejszínhabos
kávét ittak „a Wippnernél” a Hűvösvölgyben – szólt a képviselői
dörgedelem a Tisztelt Házban.
Talán igaza volt a képviselő úrnak, de erről éppen nem Wippner tehetett.
A Tanácsköztársaság napjaiban a környéken menedéket lelő
Rakovszky István politikus, a
Katolikus Néppárt országgyűlési
képviselője volt mindennapos
vendég Zsófia leányával és Ke-

Az árnyas vendéglő a Máriaremetei úton 1917-ben (A bajuszos, szakállas idős úriember talán maga Wippner Mihály)

nessey Miklós huszárfőhadnaggyal. Olykor-olykor egy Batthyány és Zichy gróf is megfordult
itt, mint ahogy gyakori vendég
volt az amerikai konzul is. Többnyire a vendéglő belső szobáiban
étkeztek. Míg kint a cseléd mogorván elzavarta a sűrűn jelentkező kommunistagyanús vendé-

geket, addig bent Wippner maga
tálalt különös figyelemmel ízletes ebédet vendégeinek.
A gesztenyefákkal övezett,
hatalmas, árnyas kerthelyiség a
proletárdiktatúra bukása után
lett igazán felkapott, kedvelt
szórakozóhely az úri közönség
számára. Megfordult itt – töb-

bek között – Honthy Hanna, az
elegáns és szép Simon Böske,
aki az 1920-as években Miss
Magyarország, majd Miss Európa lett. A vidéken megválasztott
szépségkirálynők a budapesti Miss Hungária-választásra
is beneveztek, s fővárosi programjukban a múzeumlátogatás

és a színházi előadás éppúgy
szerepelt, mint egy autós kirándulás Hűvösvölgybe és ebéd a
Wippnernél.
1925 szeptemberében a kor
sztárja, Fedák Sári, midőn elvált
Molnár Ferenc írótól, válóperét
intézendő hazajött, s egy vasárnap „régi kedvenc helyét, az öreg
Wippnert fölkereste. Autón jött néhány német művésznővel, s úrral.
A zsúfoltan megtelt Wippner vendéglő közönsége tüntető érdeklődéssel figyelte az isteni Zsazsát, aki
fiatalosan sürgött-forgott, csevegett, kacagott s később társaságával
simmizett, amihez Török Pista zongorázott” – szólt a tudósítás.
A Wippner azonban kedvelt
helye volt vidéki, fővárosi és helyi egyesületeknek is. A vendéglőben tartották összejöveteleiket, műsoros társas vacsoráikat
„szavalattal, énekkel és trianoni
beszéddel”.
Ám a húszas évek közepén
a felhőtlen szórakozás egy alkalommal tragikus véget ért.
Történt, hogy „Tabajdy Eszter 24
éves hivatalnoknő Berecz József dr.
mérnök társaságában betért a vendéglőbe uzsonnázni. Este hét órakor a sötétség beálltakor távoztak.
Mikor áthaladtak a vendéglő kertjének egyik mellékösvényén, Tabajdy Eszter belezuhant az ösvény
szélén ásott 12 méter mélységű kútgödörbe, melyet a vendéglő tulajdonosa szemétlerakásra használt.
Tabajdy Eszter az elszenvedett sérüléseibe belehalt” – tudósított a
Vendéglősök Lapjának júniusi
száma (1925).
A helyszíni vizsgálat után vádat emeltek Wippner Mihály
ellen „gondatlanságból okozott
emberölés vétsége miatt. A vádirat
indokolása szerint, mint a vendéglő tulajdonosa, és mint családfő,
jogi állásából kifolyólag elsősorban
ő volt kötelezve arra, hogy a veszélyes hely a kellő óvatossággal be
legyen fedve.” A sértett szüleinek
ügyvédje, Csató Ferenc dr. pedig százmillió korona kártérítési
összegért perelte a vendéglőst.
Egyedül az esetről tudósító
újságíró értetlenkedett, hiszen
aki ismeri a helyszínt, „bámulni kénytelen, hogy miképpen tudta
fölkutatni” az ifjú párocska a vendéglőtől oly távol eső, elrejtett
kutat…
dr. Czaga Viktória helytörténész
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Budai polgárok a kerületből...

Úszás, kerékpározás, kajakozás és futás – a négy sportág együttese a quadratlon,
aminek világbajnokságát júliusban Kaposváron rendezték meg, és ahol korosztályában második helyezést ért el a kerületünkben élő kiváló sportoló, a többszörös
ironman és magyar bajnok triatlonista, Pálmafy Marianna. A sportember számára
nincs lehetetlen; vallja, hogy mozogni sohasem késő, kellő motivációval és kitartással bármit elérhetünk.
– 750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás,
4,5 km kajakozás és 5 km futás – ezek voltak a
kaposvári világverseny távjai. Nagyon szerettem volna megnyerni, és jó esélyeim is voltak,
de másfél héttel a verseny előtt kifordult a bokám, és onnantól nem tudtam edzeni. Ennek
ellenére – bár nagyon küzdelmes volt – de ös�szeszedtem minden erőmet és végigcsináltam.
Elsősorban úszóedző vagyok, de spinning
oktatóként is dolgozom és ironmanversenyekre is készítek fel sportolókat. Gyerekekkel és
idősekkel egyaránt szívesen dolgozom. Tizenegy éves korom óta a sport az életem. Öt évvel
ezelőtt határoztam el, hogy megtanulok kajakozni, és idén már meg is volt az első versenyem egy tíz kilométeres távon, ahol volt olimpikonokkal versenyeztem és végük a negyedik
helyen végeztem. Hatalmas élmény volt!
Tizennyolc éves korom óta élek a II. kerületben, a Hűvösvölgyben. Amikor ideköltöztem,
már intenzíven sportoltam, az itteni utcákban
készültem fel a futóversenyekre. Akkoriban
még csodabogárnak néztek, volt, aki szóvá is
tette megdöbbenését. Szerencsére mára nagyot változott a világ, rengetegen sportolnak
és a II. kerületben kiváló lehetőségek vannak
hozzá, ezen a téren óriási a fejlődés. A rekortán

futópályák mellett a Nagyréten nemrég kialakított kézilabdapályát nagyon kedvelem, mert
sprintelésre és futóiskolázásra is teljes mértékben alkalmas. Szívügyem a máriaremetei
uszoda, nagyon várom, hogy elkészüljön. Időseknek, gyerekeknek, sportolóknak és amatőröknek egyaránt tökéletes helyszínt biztosít
majd a megfelelő mozgáshoz. Nagyon szépen
kialakították a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontot és a Panoráma Sportközpontot, és egyre népszerűbbek a kültéri fitneszparkok is. Ha már fiatalon sportos életmódot
folytatunk, azzal rengeteg későbbi problémát
meg tudunk előzni. A sport kitartóbbá tesz, és
segítségével nemcsak fizikailag, de szellemileg is nagyobb teljesítményre leszünk képesek. Idősebb korban sem szabad abbahagyni
a mozgást, mert jótékony hatással van egész
szervezetünkre, fitten, fiatalon tart. Hat évvel ezelőtt ismertem meg egy akkor 65 éves,
gerincsérvvel küzdő hölgyet. Spinningre jött
le hozzám, és én meggyőztem, hogy többre is
képes: triatlonost neveltem belőle, aki tavaly,
hetvenévesen az év veterán versenyzője lett,
idén pedig, miután megtanítottam kajakozni, korosztályában világbajnok lett. Mondom,
semmi sem lehetetlen!

Pálmafy Marianna
edző, triatlonista, ironman

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna
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A sérültért megtenni mindent, amire

Először 1956. október 23-án járt
az Országos Traumatológiai Intézetben. Oda szállították ugyanis
a rádiónál megsérült fiatalembert, aki akkor még maga sem
gondolta volna, hogy egyszer
főigazgatója lesz ennek az intézménynek. A most 86 esztendős –
bár hetvennek is alig tűnő – Prof.
Dr. Renner Antal a traumatológia, azon belül pedig a kézsebészet országosan és nemzetközileg is elismert, kiemelkedő
szakorvosa. Az elmúlt 45 évben
22 rangos díjjal ismerték el munkáját, legutóbb idén március
15-én a Magyar Érdemrend tiszti
keresztjét vehette át.

Bár a professzor több mint három évtizede kerületünk lakója,
a találkozót „hatvan éve második
otthonába”, a Fiumei úti Manninger Jenő Országos Traumatológiai
Intézetbe beszéltük meg, hiszen
a professzor úr nyugdíjasként,
mint önkéntes segítő, a mai napig aktívan dolgozik. Jelenleg a
kéz veleszületett fejlődési rendellenességeiről ír könyvet – Magyarországon ez lesz az első ezzel
a témával foglalkozó szakkönyv –,
amely egy kétéves munkafolyamat
után remélhetően még ez év végén megjelenik. Renner profes�szor nevéhez több kötet is fűződik,
és mindegyik úttörő munkának
számít, így az első magyarországi
traumatológiai kézikönyv írása és
szerkesztése, valamint az első magyar nyelvű kézsebészeti kézikönyv
megírása Sántha Ernővel közösen.
1962 és 2015 között 362 publikációja jelent meg, 49 könyvfejezetet,

8 szakkönyvet írt. Orvosi hitvallása
az elmúlt évtizedekben sem változott: a sérülése miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerülő emberért
a legtöbbet és a legjobbat tenni,
mindent, amire képesek vagyunk.
– Pestszenterzsébeten születtem, apám bolgár, anyai nagyapám
német, anyai nagyanyám német–
morva származású volt – emlékezik gyermekkorára a professzor.
– Anyai nagyszüleim neveltek,
mert a szüleim mindig az ország
valamely pontján kertészkedtek.
Nagyapám kőműves és ácsmester
volt, megtanított a fizikai munkára. Kemény, konok ember volt.
Azért vagyok ő utána én is Renner,

Feleségével, dr. Szentirmai Annamáriával és legkisebb unokájával, Bulcsúval

Prof. Dr. Renner Antal professor emeritus, az MTA Doktora. Speciális
szakterületei: súlyos kézsérülések kezelése, amputált végtagok replantációja,
idegátültetés a kézen, zenészek kézbetegségeinek kezelése. Tizenöt magyar és
nemzetközi orvostársaságnak tagja, illetve tölt be valamilyen tisztséget; négy
szakmai alapítvány és kilenc nemzetközi tudományos társaság tiszteletbeli tagja,
huszonkét kitüntetés tulajdonosa.
A rendszerváltás után ifjúkori álma is valóra válhatott, 1999–2004 között
teológiát tanult az Egri Hittudományi Intézet váci levelező tagozatán.

mert nem engedte, hogy szegény
anyám hozzámenjen „egy bolgárhoz”. A szüleim csak a nagyapám
halála után esküdtek meg.
Szerettem tanulni, a négy elemi
után gimnáziumba mentem, ahol
csodálatos tanárok tanítottak, akik
az irodalom iránti lelkesedésem
és íráskészségem alapján az ELTE
bölcsészkarára irányítottak volna, én viszont papnak készültem.
Hittérítő szerettem volna lenni, de
azokban az időkben erről szó sem
lehetett. Ha nem a lelket, akkor a
testet fogom gyógyítani, gondoltam, ezért az orvosi hivatást választottam.
Miért döntött a traumatológia
mellett?
Első találkozásom a traumatológiával itt, ebben az intézetben
esett. Az ’56-os forradalom első
napján a rádió épületénél megsérültem, és ide szállítottak. A kezelőorvosom Manninger Jenő, későbbi tanítómesterem volt. Ahogy
felépültem, elkezdtem nyüzsögni.
Ötödéves orvostanhallgató voltam,
minden érdekelt: boldogan mentem asszisztálni a műtőbe, tartottam a kampót. Nagyon megtetszett

a baleseti sebészet, hiszen amíg az
általános sebészeti műtétek általában azonos menetűek, addig a
traumatológiában ahány sérült,
annyiféle sérülés, és a kötelezően
betartandó szabályok mellett tudni
kell improvizálni is. Mi nem tudjuk
előre megtervezni a műtéteket, azt
operáljuk meg, akit aznap a mentős behoz. Ennek a szakmának ez a
szépsége és egyben a nehézsége is.
Fizikailag és szellemileg is nagyon kimerítő ez a munka, főleg,
hogy nem lehet délután négykor
letenni a szikét.
A baleseti sebészi, de általában
az orvosi hivatás egész embert
és folyamatos önképzést kíván.
Én ráadásul rengeteget utazhattam – fiatal voltam, ambiciózus
és viszonylag jól beszéltem németül. Fiatalon nősültem, majd
megszülettek a gyermekeim, de
alig láttam őket. Munkahelyi főnökeim már ’59-ben külföldi tanulmányútra küldtek, Ausztriában, Svájcban és Németországban
jártam. Az orvosként eltöltött első
huszonöt évből három évet voltam
külföldön. Mindent felírtam, lefotóztam, lerajzoltam, hogy itthon át
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képesek vagyunk
tudjam adni a korszerű ismereteket, a miénknél fejlettebb műtéti
töréskezelési eljárásokat. Büszkén
mondhatom, hogy néhány év alatt
világszínvonalú lett az 1956-ban
alapított Országos Traumatológiai
Intézet. Nagy megrázkódtatásként
éltem meg, amikor 2007-ben jogutód nélkül megszüntették intézetünket, de annál nagyobb örömet
jelentett ebben az évben, hogy az
egészségügyi kormányzat jelenlegi
vezetése Manninger Jenő Országos
Traumatológiai Intézet névvel ismét országos intézeti rangot adott
neki.
Soha nem akart kint maradni,
és egy jó nevű nyugati klinikán
dolgozni?
Soha. Többször megkérdezték a
kinti kollégák is, és én mindig azt
válaszoltam, hogy nekem már Soroksáron honvágyam lenne. Szeretek itt élni és itt dolgozni. Tizenkét
éven át vezettem főigazgatóként az
intézetet, igyekeztem megőrizni,
sőt, ha lehet fokozni a már elért
magas szintű szakmai, oktatói és
tudományos eredményeket. Ezt az
is segítette, hogy ebben az időben a
HIETE Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékének a tanszékvezetője voltam. A világ minden pontjáról érkeztek hozzánk kollégák,
hogy megtanulják a kézsebészet
csínját-bínját, mert kézsebészeti
osztályunkat sikerült európai képzőhellyé akkreditáltatni. 1962-ben
szerveztük meg az első háromhetes kézsebészeti bázistanfolyamot,
ahol valódi – elhunytaktól származó – kézen tudtak gyakorolni a
hallgatók. 2002-ig minden évben
megtartottuk a kurzust, a negyven
év alatt összesen 895 kézsebészt
képeztünk ki. Ezzel párhuzamosan persze a traumatológia többi
ágában is tartottunk tanfolyamokat, készítettünk fel szakvizsgára
kollégákat. Az egész országban a
nálunk képzett baleseti sebészek
és kézsebészek dolgoztak és dolgoznak ma is.
Igaz, hogy a kéz az egyik legbonyolultabb testrészünk?
A kézen, ezen a kis anatómiai
tájékon kétszáz néven nevezhető
képlet van. Ahhoz, hogy mindezeket jól ismerjük, kellettek a
már említett preparáló gyakorlatok. Amit közel fél évszázadon át
a kézsebészet területén alkottunk,
az maga volt a csoda. Életem egyik
legfontosabb eredményének tartom, hogy Európában elsőként,
1993-ban elértem a kézsebészet

ráépített szakvizsga lehetőségét
Magyarországon.
2004-ben vonult nyugdíjba.
Azóta élvezi a nyugdíjasok gondtalan életét?
Én egy percig sem tudok dologtalanul otthon üldögélni. Mindennap bejárok ide, betegeket vizsgálok, szakvéleményeket készítek,
szívesen asszisztálok fiatalabb
kollégáimnak, előadok az egyetemen és könyvet írok. Régebben
nagyon szerettem horgászni, mert
az remek kikapcsolódást jelentett a napi stresszből, ma inkább
komolyzenei hangversenyekre járunk és utazunk. Legnagyobb örömöm a legkisebb Renner, Tamás
fiam Bulcsú nevű gyermeke, aki
idén májusban látta meg a napvilágot.
Ha jól látom a fényképeken,
több unoka is van.
Az első feleségemet korán elvesztettem. Zsuzsa lányom akkor
már végzett az egyetemen indológia szakon, Gábor fiam pedig akkor
érettségizett. Tőlük három unokám
született, aki már felnőtt: Dorottya,
Tímea és Luca. Az orvosi hivatást
Tímea választotta, aki most zárta
sikeresen a III. évet. Luca a Műszaki Egyetemen tanul, aktívan sportol, magyar válogatott atléta.
Első feleségem halála után a Jóisten megajándékozott egy második asszonnyal. A kollégáim biztattak, hogy nősüljek újra, látták,
hogy éjjel-nappal dolgozom, szinte haza se megyek az intézetből.
Végül dr. Szentirmai Annamária
szájsebész lett a választottam, aki
szintén itt dolgozik. Látásból már
ismertem a szép, fiatal doktornőt, viszont sokáig visszatartott a
nagy korkülönbség. De csak létrejött az első randevú 1987 tavaszán,
méghozzá a Mátyás-templomban,
majd még egy és még egy, s szeptemberben végleg egymáshoz
kötöttük az életünket. Azóta élek
én is a II. kerületben, immár 32
éve. Nagyon megszerettem Pasarétet és a Budagyöngye környékét.
Hétvégi törzshelyünk a Szép Ilona
vendéglő, melynek kitűnő konyháját minden alkalommal csak dicsérjük, a Budagyöngyében pedig
mindennapi kedvelt fagylaltozónk
a Szamos cukrászda. Vasárnaponként a pasaréti templomba járunk,
ahol újra megtaláltam azt a légkört, ami gyermekkorom miséit
idézi, amikor rendszeresen ministráltam.
Péter Zsuzsanna
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Felméri idősödő fáit a Budapesti Erdészet
Adatbázist készít a lakott területek és az utak mentén található idősödő fáiról a
Budapesti Erdészet. A felmérés célja, hogy a szakemberek tervszerűen ütemezni
tudják, melyik fát kell ellenőrizni, így sokkal hatékonyabban ki tudják szűrni a
leromlott egészségi állapotú fákat – tájékoztatott a Pilisi Parkerdő Zrt.
Szeptember végéig minden fa pontos GPS-koordinátája, fajtája, mérete és egy
1-től 6-ig terjedő skálán osztályozott állapota egyetlen adatbázisba kerül. Az adatok kiértékelését követően a szakemberek az erdészet tízéves erdőgazdálkodási
tervébe is beépítik, hogy mikor, melyik fát kell ellenőrizni. Az osztályzás alapján
döntenek a potenciálisan veszélyes (pl. korhadt, elhalt) fák kivágásáról, de olyan
eredmény is születhet, hogy elég öt-tíz év múlva újra megvizsgálni az adott fát.
A munka már folyik; a szakemberek az elkövetkező hetekben megközelítőleg
tízezer, a Budapesti Erdészet illetőségébe tartozó fát vizsgálnak és jelölnek meg
Budapest, Budaörs, Budakeszi, Remeteszőlős, Törökbálint és Solymár határában,
illetve útjai mentén – mintegy 43 kilométer hosszan.

Terápiák a Vadaskert kórházban

Az 1989 óta működő Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és
Szakambulancia az ország fővárosi és vidéki térségei – mintegy 3,5 millió lakos
– számára biztosít komplex gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátást. A kerületünkben 26 éve működő intézmény évente összesen négyezer gyereket lát el,
többek között a II. kerületieket is.
A Vadaskert kórházban az eltérő fejlődésű gyermekek számára megtalálhatóak különféle fejlesztések, TSMT-terápia és kérhető iskolaérettségi felmérés is.
További információ: www.vadaskert.hu, (06 30) 502-2323.

A hónap FOTÓJA
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületro´´ l

A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit,
sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. Beküldési határidő minden
hónap utolsó napja, legközelebb: augusztus 31-én éjfél. Az adott hónapban
beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai
Polgárban. Az év lezárultával az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig
20 ezer Ft értékű díjazásban részesül. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan
várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, legalább 2 MB méretben.
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Hírek, események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: SZEPTEMBER 8-án 10 órakor hittanos Veni Sancte.
SZEPTEMBER 9-én a hitoktatás kezdete (1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: SZEPTEMBER 7-én 10 órától X. Pasaréti Családi Nap,
vidám programok a házban és a Szilfa utcában (1025 Szilfa u. 4.). Lásd a lenti plakátot.
Jótékonysági estek
a máriaremetei bazilika javára

Művészek a templomért 2019

KI SZÍVÉT OSZTJA SZÉT
A Kormorán együttes koncertje

2019. szeptember 28.,
szombat 19 óra
(1029 Templomkert 1.)

Az előadást megelőzően 18 órakor szentmisét tartanak.

Országúti Ferences templom: Ferences Kerékpáros Zarándoklat indul az édesapákért Esztergomból
Szécsényen át Mátraverebély-Szentkútra augusztus 22-25. között. További részletek a ferencesek.hu oldalon.
Az Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként ifjúsági eucharisztikus napra hívnak a szervezők minden
15 és 30 év közötti fiatalt SZEPTEMBER 21-én a budapesti BOK Csarnokba (1146 Dózsa György út 1.).
Információ és regisztráció a NEK2020 honlapján (1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden csütörtökön 18 órakor, vasárnap 8 és 10
órakor (egy időben gyermek-istentisztelet). Bibliaóra keddenként 18 órakor. A felnőtt ifjúság alkalmai keddenként 18.30-kor, szerdánként 18, vasárnaponként 17 órakor. Jegyesek és házasok bibliaórái szerdánként
18 órakor és szombatonként 17 órakor. www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
CIMBALOM UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM: vasárnaponként 10 órakor istentisztelet. Hegedűs Zsuzsanna lelkész SZEPTEMBER 1-jétől szombatfélévre megy. Az egyházmegyei helyettes lelkész Peterdiné
Molnár Judit (06 30) 539-8750, peterdijudit@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: AUGUSZTUS 31-én Szeretetláng fesztivál, főelőadó: Mijo Barada, a
nap központi témája az oltáriszentség. SZEPTEMBER 1-jén, elsővasárnap 16.30-tól szentségimádás.
SZEPTEMBER 5-én elsőcsütörtökön a 7 órai szentmisét papi és szerzetesi hivatásokért ajánlják fel. SZEPTEMBER 6-án, elsőpénteken a 10.30 órai szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 20 órakor rózsafüzérima a
szabadtéri oltárnál. SZEPTEMBER 8.: Kisboldogasszony ünnepe, a templom főbúcsúja, szentmisék 7.30, 9,
10.30 és 18 órakor lesznek, a 10.30 órai szentmisét Horváth Zoltán terézvárosi plébános mondja, 16.30-tól
jótékonysági hangverseny lesz „Vigadj boldog Pannónia!” címmel a plébánia szervezésében a templomban.
Közreműködik: Pitti Katalin Liszt-díjas érdemes művész, Pálmai Árpád karnagy, egyházzenész, énekes, Hegedűs
Valér orgonaművész. A koncert teljes bevételét a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona,
Óvodája és Általános Iskolája gyermekeinek tanévkezdésére fordítják (1029 Templomkert u. 1.).
Budai Görögkatolikus templom: megjelent a templom kórusának első, Téged éneklünk, téged
áldunk című CD-je. Megvásárolható a sekrestyében és a Molnár utca 3. szám alatt található görögkatolikus
kegytárgyboltban. Novemberben szentföldi görögkatolikus zarándoklat lesz, információ Ákos atyától, a
zarándoklat lelki vezetőjétől kérhető. Honlap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
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Körzeti megbízottak
és elérhetőségük
A körzeti megbízotti rendszer alapja a területét és az
ott élőket jól ismerő rendőr, valamint a rendőr és a
lakosság közötti, bizalmon alapuló 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 bűnmegelőzés
szempontjából talán aprónak tűnő, de gyakran mégis
hasznos információkat. Sorozatunk keretében ismét
megjelentetjük a körzeti megbízottak új körzethatárait,
elérhetőségüket és fogadóórájuk időpontját.

KÉKHÍREK
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Sok ittas sofőrt szűrnek ki
a II. kerületi rendőrök

XVIII. körzet: Nagykovácsi út–Feketefej utca–Városhatár utca–Zrínyi utca–Rézsű utca–Csatlós utca–
Máriaremetei út–Nagyrét utca által határolt terület.
Simon Zoltán rendőr
őrmester, tel.: (06 70)
489-3436. Fogadóóra:
minden hónap utolsó
keddjén 10.00–12.00.
Helyszín: 1028 Rezeda
utca 10.

XIX. körzet: Máriaremetei út–Széchényi utca–
Hidegkúti út–Szabadság utca által határolt terület.
Porcsin Csaba rendőr zászlós, tel.: (06 70)
489-3429. Fogadóóra:
minden hónap harmadik keddjén 10.00–
12.00. Helyszín: 1028
Rezeda utca 10.
XX. körzet: Szabadság utca–Máriaremetei
út–Hidegkúti út–Budapest II. kerület közigazgatási
határa–Tökhegy–Kulcs utca–Gerecse utca–Honvéd
utca–Hidegkúti út által határolt terület.

Összeállította: Szabó Gergely

Dupcsák Viktor
rendőr főtörzszászlós,
tel.: (06 70) 489-3424.
Fogadóóra: minden hónap második szerdáján
10.00–12.00. Helyszín:
1028 Rezeda utca 10.

XXI. körzet: Máriaremetei út–Hidegkúti út–
Budapest II. kerület közigazgatási határa–Zerind
vezér utca–Előd vezér utca–Tátra utca–Ördögárok
utca–Csatlós utca által határolt terület.
Molnár József rendőr törzsőrmester, tel.:
(06 70) 489-3431. Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén
8.00–10.00. Helyszín:
1028 Rezeda utca 10.

II. kerületi Rendőrkapitányság
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.) Telefon: (06 1) 346-1800

Körzeti megbízotti ügyeleti mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541

A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbízottnál van.
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is
a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.

A rendőrség adatai szerint 2019 első félévében a fővároson belül városrészünkben
intézkedtek a legtöbbször ittas vezetés
miatt – ezzel kapcsolatban kért tájékoztatást Láng Zsolt polgármester a II. kerületi
rendőrkapitánytól.

Az Országos Rendőr-főkapitányság egy internetes portálnak adott információi alapján országosan Somogybabodon, Budapesten pedig a II. kerületben érték tetten a
legtöbb ittas sofőrt a rendőrök az első félévben. A fővárosban a budai városrészek a
listavezetők, kerületünk 168 esettel áll az
első helyen, majd a III. és a XII. kerület következik a sorban.
A statisztika csak az ittas vezetés miatti
intézkedés helyszínét rögzíti, vagyis az elkövetők nem feltétlenül II. kerületiek, de az
is elképzelhető, hogy a fokozottabb közúti ellenőrzésnek köszönhetően bukott le itt több
ittas vezető. Láng Zsolt polgármester ennek
tisztázását kérte Seres Ernő alezredestől, a II.
kerület rendőrkapitányától.
Seres Ernő kapitányságvezető válaszában
jelezte, hogy a közlekedési baleseti adatok
vizsgálatából az állapítható meg, hogy még
midig jelentős azon sofőröknek a száma,

akik szeszes italtól befolyásolt állapotban
vezetnek gépjárművet. Hangsúlyozta azt is,
hogy a II. kerületi Rendőrkapitányság az idei
évre kitűzött koncepciójában megfogalmazta
és a helyi sajtóban is nyilvánosságra hozta,
hogy az ittas vezetők kiszűrésére fokozott figyelmet fordítanak, ennek eredménye már
most, a kiszűrt sofőrök arányából is látszik.
A munkához segítséget kapnak a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályától és más kerületi kapitányságoktól.
Seres Ernő arról is tájékoztatott, hogy az
esetszámokat és az intézkedés helyét leszámítva statisztikát nem vezetnek, és személyes adatokat sem rögzítenek a rajtakapott
személyekről, de az igazoltatások alkalmával
szerzett rendőri tapasztalatok alapján a II.
kerületben ittas vezetésen ért sofőrök mindössze ötöde él városrészünkben.
A II. kerületi rendőrség célja, hogy a részeg autóvezetőket ne engedjék a helyi utakon közlekedni és még a városrészbe érkezésükkor kiszűrjék őket. A polgármesternek
adott tájékoztatás szerint a Margit híd köti
össze a belvárosi szórakozónegyedet a budai
kerületrészekkel és az agglomerációs településekkel, a hídfő környékén végrehajtott
ellenőrzések során pedig gyakran színeződik
el a szonda.
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Gyermektornát nyert a Hidegkúti SC

Fennállása legnagyobb utánpótlás sikerét
érte el Hidegkúti SC (HSC): az U8-as csapat
a korosztály legjobbja lett, míg az egy évvel
idősebbek a harmadik helyen végeztek a
júliusi kaposvári focifesztiválon.

A 15. Intersport Youth Football Festival az
utánpótláskorú labdarúgók legnagyobb és legszínesebb nemzetközi tornája az országban:
idén 32 országból 250-nél is több csapat indult rajta. Az U8–U18-as korosztályok egy hétig
napi egy, vagy akár két meccset is játszottak.
A HSC kis bajnokai ötös csoportban körmérkőzéssel kezdtek, aztán a legjobb négy
folytatta az elődöntőkkel. A fináléban a Tolna
csapatát győzték le.
– Nem váratlan az U8-as csapatunk győzelme,
hiszen a gyerekek korábban már megnyerték a
Budapesti futsalbajnokságot, de ez a torna és a
lebonyolítás az elsős gyerekek életében teljesen
új és szokatlan kihívás volt – mondta el Bánföldi
Andrea, a csapat edzője. – A tornagyőzelmen
kívül arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy a
rendezők azt mondták, viselkedésünkkel, megjelenésünkkel visszaadtuk a rendezésbe vetett
hitüket – emlékezett vissza a tréner, aki egy Fair
play-díjas jelenetet is megemlített: egyik játékosuk szólt a neki ítélő felnőtt bírónak, hogy
tévedett, mert ő volt a szabálytalan.
A HSC történetében először nyert ilyen
nagy utánpótlástornát egy korosztály, ami

A nemzetközi torna U8-as korosztályának győztes csapata a HSC lett

nagyon nagy szó. Az U9-es csapat bronzérmesként végzett, amiből kitűnik, hogy a
Bornemisza György és Winkler Vilmos edzővel
kiegészült kollektíva nagy odaadással végzi munkáját. A gyerekek képzését harmadik
osztályos koruktól Rósa Viktor, a HSC elnöke
veszi át, aki ezen a tornán három csapattal indult, melyek közül az U11 és az U15 a
csoportkörök után a négy közé jutásért vívott harcban vérzett el a későbbi bajnok és a
második helyezett ellen.

– A HSC-ben alapvetés, hogy jókedvűen és
szeretetből játsszon a gyerek, különbözünk a
nagy kluboktól, nálunk nincs eredménykényszer és sokkal személyesebb, mondhatnám családias a légkör – hívta fel a figyelmet Bánföldi
Andrea, aki leszögezte: a klub abból a szempontból is igen szerencsés, hogy mindig számíthat a
szülőkre, akik képesek az összefogásra és minden támogatást megadnak gyermekeik képzéséhez. Ez elsősorban nem az anyagiakat jelenti,
hanem energiát, odafigyelést és szeretetet.

Fejlesztések a kerület közösségi sportparkjaiban

Elsőként vált a Free Sport Parks-térkép (www.freesportparks.hu) Eddz okosan-partnerévé a
II. kerület. Az együttműködésnek köszönhetően a legnépszerűbb eszközökön már minden
kerületi fitneszparkban és kondiparkban (Street Workout Park) található olyan matrica,
amelynek segítségével az eszköz használatát bemutató videók érhetőek el a YouTube-on.
A matricák tartalmazzák az eszközök nevét (magyar és angol nyelven) és egy QR-kódot. Egy
okostelefon kamerájával – vagy egy ingyenesen letölthető QR-kód-beolvasó alkalmazással –
bármikor könnyedén elérhető a helyszínen is az adott eszközről szóló videó. A kisfilmeken
szakedzők mutatják be a fitneszparkok gépeinek helyes használatát (citromsárga matrica) és
a kondiparkok eszközeit egy-egy alapgyakorlattal (narancssárga matrica). A videóknál magyar
és angol nyelvű felirat is elérhető, amennyiben bekapcsolják a feliratfunkciót. A kisfilmek
megtekintéséhez internetkapcsolatra van szükség, utóbbi a kerületi wifihálózat segítségével
ingyenesen érhető el.
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Pétanque mindenkinek!

Rendszeres ingyenes játéklehetőség a Mechwart ligetben
A II. Kerületi Önkormányzat és a Budapest Pétanque SE együttműködésének köszönhetően szeptembertől október közepéig csütörtök délelőttönként a Mechwart ligetben ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Franciaországból származó
golyós játékkal, a pétanque-kal.

A szabadidő aktív eltöltésének egy remek, új lehetőségével szeretné megismertetni a Budapest Pétanque SE a
II. kerületben élőket. A mediterrán országokban közkedvelt golyósport, a pétanque (ejtsd: pétánk) mindenki számára elérhetővé válik szeptembertől a
Mechwart ligetben. Az önkormányzat
támogatásával megvalósuló program
keretében csütörtökönként a sétány
egy kavicsos szakaszán tapasztalt pétanque-játékosok segítségével bárki
elsajátíthatja a játék alapjait. A résztvevők természetesen próbára tehetik ügyességüket a helyszínen egy-egy

parti keretében is. A játék gyorsan tanulható és minden korosztály számára
nagy örömet szerez.
Az első foglalkozás
2019. SZEPTEMBER 5-én (csütörtök) 10.00-12.00 óra között lesz.
Helyszín: 1024 Budapest, Mechwart liget.
A részvétel ingyenes. A szükséges eszközöket, golyókat a szervezők biztosítják a
résztvevők számára. Érdeklődni Sombor
Andrásnál (Budapest Pétanque SE) lehet
a (06 30) 992-1083-as telefonon, vagy a
budapest.petanque@gmail.com címen.

Máskor, máshol is pétanque!

Mint arról előző lapszámunkban hírt adtunk, a pesthidegkúti
Temető utcában újjáépülő játszótér egy pétanque-pályának is
otthont fog adni. A játszótér átadásán a Budapest Pétanque
SE tagjainak segítségével ismerked hetnek meg a játékkal az érdeklődők. A 6. Hidegkúti Sportparádén
szeptember 14-én rendezik
meg a 3. Hidegkúti Amatőr Pétanque Bajnokságot, amelyre várják
az érdeklődők jelentkezését az
egyesület elérhetőségein.
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MOZAIK

Főzzön bográcsban a Német Házban!

Sváb jellegű bográcsos káposzta elkészítésére hirdetett versenyt a II. Kerületi Német Önkormányzat. A hagyományos versenyt SZEPTEMBER
7-én szombaton tartják (rossz idő esetén szeptember 8-án, vasárnap) a
Német Házban (1028 Gazda utca 20.). A savanyú káposztát és a húst a
szervezők biztosítják. Jelentkezni Dézsi Jánosnénál lehet augusztus
31-ig a (06 20) 374-5263-as telefonszámon naponta 10–18 óráig.

BUDAI POLGÁR

Futottak, amíg tudtak

Újabb kihívás elé állt a II. Kerületi Önkormányzat és a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat munkatársainak közös futó- és kerékpáros csapata, a
Kapás Team. Július 27-28-án a Deseda UltraMarathon versenyen vettek
részt, hogy teljesítsék a Kaposvár melletti Deseda-tó körül kijelölt 252
kilométeres távot. Lapunknak Tóth Attila csapatkapitány elmondta, hogy
ezúttal csak 140 kilométert sikerült teljesítniük a lecsapó orkán miatt.
Volt, hogy ölnyi vastag kidőlt fákon átmászva kellett beküzdeniük magukat a célig, a versenyt időközben meg is szakították, a másnapi távot
pedig már nem tudták vállalni a zord idő miatt. Bajominé Juhász Ágnes,
Csepje István, Hangodi Anett, Józsa Melinda, Papp Gabriella, Süki Nikolett,
Tóth Attila, Tóth-Varga Edina, Varga Réka, Veres Andrea és Watzek Luca
ezúton is köszöni a versenyen való részvételhez a II. Kerületi Sport- és
Szabadidősport Nonprofit Kft. és a Rét Patika segítségét és támogatását.

Száz éve született Kékesi László grafikusművész

Máriaremetei piaci napok. Gazdapiaci napok lesznek a Cserkészház
kertjében (1028 Hímes u. 3.) SZEPTEMBER 14-én és 28-án 7.00–11.30
óráig. Az érdeklődők igazi piaci hangulatban, a kínálóasztal mellett jót beszélgetve, gazdag áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás közben gondoljunk arra,
hogy aki hazai agrárterméket vásárol, az a hazai gazdacsaládokat segíti, és jó
minőségű, ismert eredetű élelmiszert tehet családja asztalára.

SPORTTRIKÓ

MORATÓRIUM

ARCJÁTÉK

TISZTÁZATLAN

Száz évvel ezelőtt, 1919. szeptember 17-én született Kékesi László festő- és
grafikusművész, a II. kerület egykori megbecsült lakója. Ebből az alkalomból centenáriumi kiállítást rendeznek a Budapesti Olasz Kultúrintézetben
(1088 Bródy Sándor utca 8.), amelyet szeptember 5–18. között lehet
megtekinteni. A születésének 100. évfordulóján rendezendő ingyenesen látogatható kiállítás bemutatja azt az áldozatos és kitartó munkát, Isten és a
haza iránti szeretetét, amely példaértékű lehet a mai magyar fiatalságnak.

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában. Legközelebb SZEPTEMBER 14-én
szombaton 9–12 óra között tartanak Pesthidegkúton bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az árusításhoz előzetes bejelentkezés kell. Információ
és jelentkezés: Korsós Ferencnél 8–12 óra és 15–19 óra között, vonalas
telefon: (06 26) 361-371, mobil: (06 30) 731-6181.
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A rejtvény fő soraiban Vass Albert szavait rejtettünk el.
A 2019/11. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Akik
szeretik egymást, keresik egymást”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az
Oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát
nyerte. A nyertesek: Dornai Tibor, Hrotkó Gábor és dr.
Soós Imréné. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük
ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022
Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu
címre legkésőbb 2019. szeptember 7-ig.

2019/14 – augusztus 26.

HIRDETÉS
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

PÓTNAGYMAMÁT KERESÜNK – 9
hónapos kisbabánk mellé jó kedélyű, kedves, káros szenvedélyektől
mentes és fitt pótnagymamát keresünk, aki heti egy alkalommal,
2-3 órában szívesen jönne-menne
a babával akár kint, akár bent. Tel.:
06 70 249-3499

A II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvodája augusztusi felvétellel megbízható, szorgalmas, gyermek
szerető, munkájára igényes dajkát
keres határozatlan idejű szerződéssel nyolc órás munkavégzésre.
Aktív nyugdíjast is szívesen látunk.
Jelentkezni az ovoda.szemlo@ecom.hu
e-mail címen vagy a +36 20 289-9348
telefonszámon 9-16 óráig lehet az óvodavezetőnél.

MEGBÍZHATÓ HÖLGY IDŐSGONDOZÓI
MUNKÁT VÁLLAL. Tel.: 06 30 981-1984 A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai
Az Amerikai Nemzetközi Iskola be- Ökumenikus Óvodája augusztusi keztanított kertészt keres, azonnali déssel felvételre keres óvodapedamunkába állással. Munkaidő napi gógust, dajkát, valamint részmun8 óra. Feladatok: kerti munka, bú- kaidős pszichológust. Nyugdíjas
tormozgatás. Bővebb információért kollégák jelentkezését is várjuk!
hívja Németh Juditot, önéletrajzát Jelentkezni önéletrajzzal az okuovi@
küldje a hvass@aisb.hu-ra. Tel.: 06 okuovi.hu e-mail címen lehet.
30 274-5332
A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ
PARKOLÓŐRT KERESÜNK II. KERÜLETI főiskolai végzettséggel rendelkező veAUTÓPARKOLÓBA. Tel.: 06 30 664-7329 zető ápolót keres idősek átmeneti
Hidegkúti családi házban heti egy gondozóházába. Jelentkezni elektronialkalomra takarításhoz segítséget kus úton, fényképes önéletrajzzal lehet
az egyesgondozasikozpont@gmail.com
keresek. Tel.: 06 30 847-3595
e-mail címen.
NŐI-FÉRFI FODRÁSZT azonnali kezdéssel keresek bejáratott, felújított A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ
szépségszalonba a Hűvösvölgyi úton. szakképzett szociális gondozót keKIADÓ a fodrászati részleg teljes vagy res házi segítségnyújtás területére. Jelentkezni önéletrajzzal lehet az egyesfél műszakra. Tel.: 06 30 202-1766
gondozasikozpont@gmail.com e-mail
Kolozsvár Utcai Óvoda augusztus
címen.
21-ei kezdéssel óvodapedagógust,
valamint augusztus végi kezdéssel OKTATÁS
óvodatitkárt keres. Jelentkezés a 06
20 628-1717-es telefonszámon. Cím: 1.-6. osztályos gyerek korrepetálását
1028 Budapest, Kolozsvár utca 15-19. vállalja nyugdíjas tanítónő Zöld lomb
utcai lakásán. Tel.: 06 30 633-9937
A Községház Utcai Óvoda Kadarka Utcai Tagóvodájába dajka és takarító HUMORÁT MÉG EL NEM VESZTETT
kollégákat felveszünk 2019. 09. 02- NÉMETTANÁR/vizsgáztató középiskotól. Érdeklődni az óvodavezetőnél lehet lai, egyetemi gyakorlattal. Tel.: 06 20
telefonon: 376-5476
217-3128; ger.maniac.bp@gmail.com

Hirdessen a

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton

történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10
szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700
Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze.
Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap
24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely
bankfiókban, vagy banki utalással.
Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirdetes@budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft,
1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old.

265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további
27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény.
Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Következő megjelenés: 2019. szeptember 7-én.
Lapzárta: keretes – augusztus 28., apró – augusztus 30.

MATEMATIKA korrepetálás, tanítás Budaörsön 1020 m²-es építési telek
Önnél. Az első óra csak 1000 forint. felújítandó házzal 45 M Ft. Tel.: 06 20
Tel.: 394-2441
967-5691
Anyanyelvi angoltanár több éves
tapasztalattal nyelvórát vállal minden szinten, minden korosztálynak.
Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti angol, önéletrajz, prezentáció. Extra:
gitároktatás. Facebook: David Perkett
/paulsondrive@gmail.com
Angoloktatás diplomás tanártól
minden szinten. A II. kerületben házhoz megyek. www.lerner.hu Tel.: 06
20 610-8355
ANGOLOKTATÁS! II. Budán, Margit
hídnál beszéd- és nyelvtancentrikus
angolórát vállalok. Személyesen és
online érettségire, nyelvvizsgára és
munkahelyre való felkészítés kezdőtől anyanyelvi szintig. Minden
segédanyagot biztosítok. Tel.: 06 20
392-1842

Hűvösvölgyhöz közel négy szobás parasztház nagy kerttel tulajdonostól
eladó. Tel.: 06 20 435-9516

EGÉSZSÉGÜGY

DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ
MAGÁNRENDELÉSE. MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON, HATÉKONY KEZELÉSEKKEL SEGÍTÜNK BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI
PROBLÉMÁIN. 1021 HÁRSHEGYI
ÚT 2. www.epi-derm.hu TEL.: 06
30 229-6262

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE,
JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ
MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET.
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT!
TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás NIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZnyelvtanártól minden szinten a Pasa- TINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30
réti tér mellett. dobojutka@gmail.com 222-3016
Tel.: 06 30 432-5012
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMatematikatanítás általános és kö- METIKA (SZEMPILLA-, SZEMzépiskolásoknak, szaktanártól. Első al- ÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS,
kalom ingyenes. Tel.: 06 30 461-8821 GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. ULTRAHANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.:
INGATLAN
06 30 206-4801
A RÓZSAKERT KÖZELÉBEN 16
m²-ES GARÁZS HOSSZÚ TÁVRA VÍZ-GÁZ-VILLANY
KIADÓ. Tel.: 06 30 580-2662
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉGarázs kiadó. A Marczibányi tér közelében kisebb méretű kocsi részére
garázs kiadó. Ajtó szélessége: 2,30
m, garázs szélessége: 2,70. Tel.: 06
20 912-7979

CÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603

A II., Völgy utcában 190 m²-es, öt és
fél szobás, dupla komfortos, erkélyes,
teraszos lakás saját kertrésszel, garázsokkal 169 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-,
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06
70 258-0000

A III., Római parton 640 m²-es telken
kétszintes, 75%-os készenléti állapotú, ötszobás családi ház 73 M Ft. Tel.:
06 20 967-5691

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT
JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.:
359-3958, 06 30 933-3520

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok,
KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM vécétartályok cseréje, javítása. AnyagEGY ÉVRE BÉRELHETŐ LAKÁST. UPC beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
tel.: 782-3901
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, közponA II., Völgy utcában 1420 m²-es telken tifűtés-szerelés, ázások, csőtörések
290 m²-es kétlakásos családi ház 235 megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20
491-5089
M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A XII., Szamóca utcában 126 m²-es,
magasföldszinti, felújítandó, kertkapcsolatos lakás 60 m²-es kiegészítő helyiséggel 99 M Ft-ért eladó. Tel.: 06
20 967-5691
Budaörsön a Csikidűlőben 140 m²-es
ötszobás családi ház 480 m²-es gondozott kertben, dupla garázzsal 59 M
Ft. Tel.: 06 20 967-5691

GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT,
BOSCH, FÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. ELMŰ ügyintézés.
Tel.: 246-9021, 06 20 934-4664
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Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, javítást, kisebb átalakítást
(kapcsoló, konnektor, lámpa, elosztószekrény, Fi-relé stb.), lakás-áthúzást.
Kendrik Tamás egyéni vállalkozó, II.
kerületi lakos. Köszönöm. Tel.: 06 30
456-6557

HIRDETÉS
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés,
lakatos munkák, kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 2147442, 06 20 978-7429

ASZTALOS, LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK, AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍ- JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERETÁS, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSE- LÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546RÉJE, BEKÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDELMI 6304
MÉRÉSSEL. BODA ZSOLT VILLANY- DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC:
SZERELŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 25 000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25
06 30 333-6363
000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, 250-9132
FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20
546-6304

LAKÁS-SZERVIZ

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák,
kocsibeállók aszfaltburkolatának
készítését vállaljuk. Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06
30 797-1037

BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. régi bútorát, legyen szó antique,
4 Pillér Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931- modern bútorról! Nagy szövet5495
választékkal, díjmentes felméréssel állunk rendelkezésére! Hívjon
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a
bizalommal! Frank Csaba. csaba.
legkisebb munkától tetőjavítást,
frank1@gmail.com Tel.: 06 30 945építést, szigetelést 27% kedvez3042
ménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETE- HÁZTARTÁSI GÉPEK
LÉSE, bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTI273-1857, 06 20 471-1870
ZEDES TAPASZTALATTAL, GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20
FESTÉS-MÁZOLÁS, SZÉP, GYORS
937-8110
MUNKA. Tel.: 06 30 678-7438

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 REDŐNY
Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, ga- REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB.
rancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06 SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL,
70 250-9132
KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚFestés, mázolás, tapétázás, kisebb mun- NYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDEkák is, kőműves javítások. Kovács Ger- LÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06 20
341-0043
gely. Tel.: 06 30 568-6255
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogZernyi Patrik: festést, kartonozást, kiháló, függönykarnis készítése, javításebb-nagyobb kőműves munkákat válsa. Redőnytokok szigetelése. Tel.: 356lalok. Tel.: 06 30 241-8524
4840, 06 30 954-4894
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTTAPÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEM- NICSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK
PÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZE- JAVÍTÁSA, SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE.
RELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GA- TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
RANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.:
202-2505, 06 30 251-3800
TÁRSASHÁZAK
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás,
festés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszigetelés, bádogozás. Tel.: 273-1857,
06 20 471-1870

II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ.
BÍZZA TÁRSASHÁZÁT HIVATÁSOS
KÖZÖS KÉPVISELŐRE, AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEN VÁLTOZÓ
TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYNEK. E-mail:
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TE- gundihaz@gmail.com Tel.: 06 30
RASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉ- 408-7064
SE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
Társasházkezelést, közös képviseletet
Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. vállalunk korrekt, megbízható módon,
Megbízható mérnök. Tel.: 06 30 471- referenciákkal. E-mail: flotthometeam@
5727
gmail.com web: www.tarsashazkezelobudapest.hu Tel.: 06 70 561-1174
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT
kilicsek, pántok, zsanérok cseré- KÖZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK,
je, régi ajtók, ablakok felújítása, LAKÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLszigetelése. Tel.: 06 20 381-6703, LALOM. nemetandrasne00@gmail.
com Tel.: 06 30 167-8054
251-9483

BUDAI POLGÁR

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)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Ezüsttárgyakért kimagasló
árat fizetünk készpénzben!
1930-as
évek
1898–
1910-ig

1878

Gyűjteményembe keresek színes,
régi eozinmázas körpecsétes
ZSOLNAY porcelánt!
Kimagasló áron, töröttet is!

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Lapos TV-k, színes TV-k javítása
mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 9401802, PAÁL FERENC.

ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Hűvösvölgyi út és a Bognár 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.

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06
30 857-2653

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST,
öregkertek ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok.
Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506

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

KERT

SZOLGÁLTATÁS

Szőcsi Dénes: kertépítés, kertgondozás,
fakivágás, szállítás, fűnyírás. Tel.: 06 30
Költöztetés, lomtalanítás, áruszál- 784-6452
lítás, csomagolás, bútorszerelés.
Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. KERT- ÉS FAGONDOZÁS, FAVÁGÁS,
Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06 GALLYAPRÍTÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, HELYI VÁLLALKOZÁS. www.gree30 589-7542
narbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GA- Kertápolás, kertépítés szakszerűen,
RANCIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. kertésztechnikustól 26 év szakmai
www.herkulestrans.hu TEL.: 385- tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.:
06 30 495-9862
1802, 06 30 999-8619
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos
ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők gyártása,
ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztások, szélfogók készítése. Tel.: 06 20
380-8988

VÉTEL-ELADÁS
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT,
MŰTÁRGYAKAT ANTIKVÁRIUMUNK
VÁSÁROL DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL.
Tel.: 06 20 425-6437

Bízza szakemberre, ne bízza a véKÉSZPÉNZÉRT GÉPKOCSIKAT VÁletlenre, szobafestő munkát vállal
SÁROLUNK, HIVATALOS BONTÁSI
garanciával. Tel.: 06 30 913-8245
IGAZOLÁSSAL, INGYENES SZÁLLÍProfi, összeszokott brigádommal teljes TÁSSAL. TEL.: 06 30 455-8719
körű lakás- és házfelújítást vállalok. Kő- Hanglemezeket keresek magas áron.
műves munka, burkolás, térkövezés, Tel.: 06 30 346-7378, 335-5164
tetőjavítás. Pusztai János. Tel.: 06 20
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűj806-2391, 06 31 789-2176
teményem kiegészítésére magas áron
Kicsi munkák mestere. Autó-, klí- vásárolok. Tel.: 325-6753
ma-, lakástisztítás ózonnal. Tel.: 06 30
319-0559
MŰGYŰJTÉS
Kőműves munkák, hideg, meleg
burkolás, festés-mázolás, gipszkartonozás közületnek is. E-mail: jozsefbako1@gmail.com Tel.: 06 70
563-0293

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

2019/14 – augusztus 26.
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért
vásárol festményeket, régi pénzeket,
kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu
www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06
20 391-5543

HIRDETÉS
Gyűjteményem kiegészítésére KIS-ÉS
NAGYLEMEZEKET, műsoros hangkazettákat korrekt áron vásárolnék.
Tel.: 06 20 363-2050
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, BÚTOROKAT, KÖNYVEKET, PORCELÁNOKAT,
ÓRÁKAT, ÉRMÉKET, EZÜSTNEMŰKET, FESTMÉNYEKET, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS
ÉS BECSLÉS. JAKAB DORINA. antikceg@gmail.com Tel.: 06 20
365-1042

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT,
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET,
CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉPET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TÁRSKERESÉS
TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KI- Találja meg társát, szabadidőpartneSZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280 rét több mint 25 éve hagyományos
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes- értékeken alapuló, sikeresen működő
lapot, papírrégiséget, régiségeket vá- társkereső irodámban. Klubesték, rensárolunk és árverésre átveszünk. VI., dezvények, programok! Kiss Etelka.
Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, Tel.: 269-4589
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33.
ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL
MINDEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT,
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.:
06 20 322-2697 Tel.: 06 20 494-5344
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EGYÉB

Eltartási szerződést kötne megbízható ötvenes házaspár, odafigyelés
bizalommal! Tel.: 06 30 376-5148

31. OLDAL

BOLTI DOLGOZÓKAT KERESÜNK
ALÁBBI ÜZLETÜNKBE:

BUDAPEST, MÁRIAREMETEI ÚT
AMIT KÍNÁLUNK:
3 év után elérhető bruttó járandóság
napi 8 órás munkavégzés esetén:

317.000 FT
VÁRJUK JELENTKEZÉSED
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:
JOBS.LIDL.HU

jelentkezes008@lidl.hu

LÉPÉST TARTUNK A JÖVŐDDEL

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”

könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,
illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON:
Egyedi, divatos, méretre készülő kézi
kötött, horgolt ruhadarabok. Nagy
fonalválaszték, hozott fonalból is.
www.kotode.hu, tel.: 356-6009.
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32. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

