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Szigorúan védendő zöldfelületek

Tavaly óta külön rendelettel védi
a II. Kerületi Önkormányzat a
városrész zöldterületeit. A jogszabályra azért volt szükség, mert
miközben a kerület évente több
százmillió forint értékben fejleszti a parkokat, a játszótereket
és a zöldfelületeket, addig a városrészben élők közül sokan és
rendszeresen sérelmezték, hogy
az élhető utcák és zöldszigetek
helyett sok helyen csak letaposott
fűvel és a rajta parkoló autókkal
találkoznak.

A társadalmi támogatottságra alapozva az önkormányzat
egy évvel ezelőtt úgy döntött,
hogy jogszabályt alkot a közösségi együttélés legalapvetőbb
szabályairól, melyek keretében
szankcionálni lehet a sértő magatartásformákat.
A jogszabály betartását a Városrendészet közterület-felügyelete
ellenőrizte, kellő időt hagyva az
autósoknak a felkészülésre. Büntetést főként a kirívó esetekben
alkalmaztak, többnyire figyel-

meztették a járművezetőket, ha
tiltott helyen várakoztak. Úgy tűnik, ez nem használt, mert nem
csökkent a zöldfelületeken tilosban parkolók aránya. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy
pontosítja a rendeletet, amelynek
alapján szigorú fellépést ígért májustól.
– A parkosított közterületekre
rendszeresen behajtottak gépkocsival, ráálltak a füvesített területre, tönkretéve a zöldsávokat
– mondta el Vajthó Gábor, a Város-

üzemeltetési Igazgatóság vezetője. – A többség ugyan tiszteletben
tartja az írott és az íratlan szabályokat, de azon kevesek, akik ezzel nem törődnek, folyamatosan
megkeserítették a lakosság életét. A képviselő-testület februári
ülésén módosította a rendeletet,
kiegészítve azoknak a területeknek a felsorolásával, amelyek esetében kiemelt figyelmet fordít a
Polgármesteri Hivatal a szankcionálására.
(Folytatás a 3. oldalon.)

önkormányzati muskátlivásár
Idén is két helyszínen!

Ön mennyire egészséges? Ismét egészségnapokat szervez a II. Kerületi Önkormányzat
május 26-án, június 2-án, 9-én és 16-án
több kerületi helyszínen. A részvétel díjmentes és
önkéntes.
(12. oldal)

A II. Kerületi Önkormányzat az idén is megrendezi az elmúlt években nagy sikerrel lebonyolított
tavaszi muskátlivásárát.
A vásár május 12-én (szombaton) 7 órától
a készlet erejéig (15 ezer darab növény) tart.
A vásár keretében egy ember legfeljebb
10 darab muskátlit vásárolhat 250 Ft/
darab áron.

Tegyük virágosabbá
közösen kerületünket!

Helyszínek: 1. A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolója, a Magyar Autóklub volt székháza
előtt (labdarúgópálya)
2. Pesthidegkúton a Zsíroshegyi út és a Nagyrét utca kereszteződésében lévő sportpályán
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szerda: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-11.30
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hétfő: 13.30-18.00,
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100-as kapucsengő.
valamint minden páros
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ig a Rezeda utca 10.
szám alatt.

Igazgatási Osztály
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szerda: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-11.30
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hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30,
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Városrendészeti
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Hidegkúti Rendészeti
Központ

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

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

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

hétfő, kedd és csütörtök: 9-17, szerda: 9-18,
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szerda: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-11.30
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ügyintézés, Budai PolgárTel.: 315-3965
ba apróhirdetés feladása
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Választási eredmények

Az április 8-i országgyűlésiképviselő-választás szavazatait április 14-én összesítették
a külképviseleteken és az átjelentkezéssel más helyszíneken szavazók voksaival, így
kialakult a nem jogerős végeredmény. Ezek szerint a kerületünket érintő két egyéni
választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltjei, Gulyás Gergely és Varga Mihály szereztek
parlamenti mandátumot. Jogerős választási végeredmény a következő hetekben várható.

BUDAPEST 3. számú egyéni választókerület
(II. és XII. kerület). Részvételi arány: 81,6%
Név

Jelölőszervezet

Érvényes szavazatok száma

%

Gulyás Gergely

Fidesz–KDNP

23 173

42.71%

Bauer Tamás

DK

21 176

39.03%

Hajdu Mária

LMP

3787

6.98%

Gyöngyösi Márton

Jobbik

3142

5.79%

Kovács Gergely

MKKP

1530

2.82%

Kádár Barnabás Áron

Momentum

1449

2.67%

BUDAPEST 4. számú egyéni választókerület
(II. és III. kerület). Részvételi arány: 81.63%
Név

Jelölőszervezet

Érvényes szavazatok száma

%

Varga Mihály

Fidesz–KDNP

24 208

41.82%

Niedermüller Péter

DK

21 496

37.14%

Ungár Péter

LMP

5848

10.1%

Kovács Tamás

Jobbik

3585

6.19%

Benedek Márton

Momentum

1538

2.66%

Juhász Veronika

MKKP

1044

1.8%

Arató István

Munkáspárt

167

0.29%

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Hétfő 7.00–17.00, kedd:
8.00–17.00, szerda: 8.00–20.00,
Telefon: 896-2383
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tartása: Hétfőtől csütörtökig:
Kormányzati ügyfélvoMargit körút 47-49.
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nal: 1818
A pénztár zárva tartása alatt
bankkártyával lehet fizetni
Hétfő 7.00–17.00, kedd:
Kormányablak
Tel.: 896-3480
8.00–17.00, szerda: 8.00–20.00,
Pesthidegkút
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Hatósági Osztály I-II.
1024 Margit körút 47-49.,

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

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

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

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

Hétfő: 13.30–18.00
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Péntek: 8–11.30
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Meg kell védeni zöldfelületeinket!
Kiemelt figyelem jut az alábbi zöldfelületekre

(Folytatás az első oldalról.)

Az igazgató hangsúlyozta, hogy a felsorolt közterületek mellett továbbra is ellenőrzik a többi parkot, zöldsávot és utcát
is, de aki a rendeletben megjelölt területre téved, bizton
számíthat a büntetésre. Vonatkozik mindez a kerékpárosokra és a motorkerékpárosokra is.
– A közösségi együttélés szabálya ellen vétőkkel szemben
természetes személy esetén öttől ötvenezer forintig, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetében ötvenezertől kétszázezer forintig terjedő bírságot lehet kiszabni. A közigazgatási bírságot nem a közterület-felügyelet, hanem a Hatósági Igazgatóság szabja ki, amely
dönt a büntetés mértékéről.
A jogszabály hatálya alá tartozó területeken, főleg a különösen védett helyszíneken május 1-jétől szigorú fellépésre
számíthatnak a tiltott helyen várakozók.

Alsó Törökvész út 11-13. szám előtti zöldfelület
Árpád fejedelem útja és az Üstökös utca találkozásában lévő „zöldsziget”
Cimbalom utca teljes szakaszán lévő zöldfelület
Elvis Presley park
Frankel Leó út Zsigmond tér és Frankel Leó út 88. szám közötti szakaszán lévő zöldfelület
Kavics utca 2-3. előtt lévő zöldfelület
Törökvész út Kapy utcai körforgalom és Nagybányai út közötti szakaszán lévő zöldfelület
Törökvész út Pentelei Molnár utca és Gábor Áron utcai körforgalom közötti szakaszán lévő zöldfelület
Törökvész út Törökvész út 59/c és az Őzgida utca közötti szakaszán lévő zöldfelület
Törökvész út Törökvész út 77. (Pitypang utcától) és a Törökvész út 87-91. számig terjedő szakaszán lévő zöldfelület
Trombitás út 29/a előtti zöldfelület
Vérhalom utca Szemlőhegy utca és Vérhalom tér közötti szakaszán lévő zöldfelület

Huszonöt év muzsika
Halmschlager György marimbajátékát
Bacsi János kísérte zongorán

Vivaldi-hegedűverseny marimbán, Gershwin klarinéton, modern- és néptánc, gyermekkórus
és musical-sláger. Csak néhány
műsorszám a Kiss Zenede jubileumi koncertjéről, amit az intézmény fennállásának 25. évfordulója alkalmából tartottak
a Marczibányi Téri Művelődési
Központban.
A rendezvény fővédnöke Láng
Zsolt polgármester, védnöke Dankó
Virág alpolgármester volt. A koncert elején egy rövid filmösszeállítással emlékeztek a szervezők
a zenede életének kiemelkedő
pillanataira, és a tavaly nyáron
elhunyt alapítóra, Kiss Istvánra.
Ezt követően a szintén alapító és
fenntartó, Kissné Szűcs Marianna
köszöntötte a közönséget. Mint
mondta, negyedszázaddal ezelőtt
egy fiatal pedagógus házaspár szerette volna megvalósítani álmait,
és vágott bele tizenkét tanítván�-

nyal egy magán-zeneiskola indításába. Felidézte az első, a Remetekertvárosi Általános Iskolában
rendezett hangversenyüket, és azt
az utat, ami a jubileumi koncerthez vezetett. Büszkén említette
azokat a tanítványokat, akik a művészi, illetve tanári pályát választották hivatásul, de ugyanolyan
örömmel beszélt azokról, akik
művészetértő és -szerető emberekké váltak.
Kissné Szűcs Marianna egy tanítványuk képzőművészeti munkájával köszönte meg Láng Zsolt
polgármesternek és a II. Kerületi
Önkormányzatnak az alapítás óta
rendszeresen nyújtott támogatást. A polgármester első szavaival elődei nevében is köszönetet
mondott, majd elismerését fejezte
ki azért a munkáért, aminek következtében a Kiss Zenede mára a
II. kerület egyik büszkesége lett.
Személyes emlékeként idézte

Kissné Szűcs Mariannát
Láng Zsolt polgármester
köszöntötte

fel, hogy 2006-ban első polgármesteri feladatai közé tartozott,
hogy a Kiss Zenede Alapfokú
Művészeti Iskolának átnyújtsa a
Klebelsberg-díjat, illetve, hogy
2017 adventi időszakában a zenede növendékeivel látogassa végig
a kerület szociális intézményeit,
ünnepi műsort és egy kis ajándékot adva az ott lakó időseknek.
– Egy közösség ereje éppen az
ilyen intézményekben rejlik –
hangsúlyozta Láng Zsolt. – Az igazi
emberi értékek, a tehetség, a gyerekeinkbe és a jövőbe vetett hit
itt van velünk, és ha ezekre kellő

figyelmet fordítunk, akkor közösen jobb világot teremthetünk.
A nagy sikerű koncerten a zeneiskola jelenlegi és egykori növendékei, valamint tanárai léptek
fel, és adtak ízelítőt az intézmény
rendkívüli műfaji gazdagságából
és a zenedések hangszeres, táncés énektudásából. A hangverseny
végén az intézmény vezetői köszönetet mondtak és ajándékot adtak
át Dankó Virág alpolgármesternek,
valamint az iskoláért sokat tevő
egykori és jelenlegi pedagógusoknak.
PZS
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ÓVODA–ISKOLA

BUDAI POLGÁR

A magyar költészet napján ötszáz diák szavalt
a kerület különböző pontjain

A kerületi iskolák idén különleges akcióval népszerűsítették a magyar verseket.
Április 11-én 11 óra 11 perckor a járókelők
rengeteg szavaló diákkal találkozhattak
kerületszerte, például a 11-es busz megállójánál.

A költészet napi József Attila-villámcsődületben (flashmob) több mint félezer kerületi diák
vett részt tanárai kíséretében. A különleges,
szokatlan akcióhoz a Szabó Lőrinc Két Tan�nyelvű Általános Iskola és Gimnázium minden
középiskolai osztálya csatlakozott, a napsütötte Pasaréti téren 11 óra 11 perckor kezdték el
mondani József Attila Ars poetica című versét, eközben az iskolában maradt diákok idézetekkel díszítették fel az épületet. A Törökvész Úti Általános Iskola felső tagozatosai a
Rózsadomb Centert „foglalták el”, amelynek
minden emeletén verset szavaltak. Az ünnep
alkalmából a Szent Angélá-s diákok közösen
mondtak verset iskolájukban, majd a buszra
várakozók örömére a 11. évfolyamosok a 11-es
busz Mechwart ligeti megállójánál szónokoltak. Vukovári Panna, a tankerületi középiskolai
magyar munkaközösség vezetője, a villámcsődület szervezője büszke volt rá, hogy sok diák
és tanár fontosnak tartotta a verseket népszerűsítő akciót. – Nagyon jól sikerült az iskolai
„verskommandó”, öröm volt látni a járókelők
arcát, mikor meghallották az amúgy csak ott

A Törökvész úti iskola felső tagozatosai szavalnak
a bevásárlóközpontban

A Szabó Lőrinc iskola
gimnazistái a Pasaréti téren

tébláboló kamaszokat József Attilát szavalni – mesélte. Megjegyezte, a flashmob ötletét
egy korábbi közös versmondás adta; a magyar
kultúra napján olyan jól sikerült a Himnusz
elszavalása iskolájuk udvarán, hogy arra gondolt, kerületi szinten is érdemes lenne kivinni
a költészetet a szabadba. Ebben az iskolaigazgatók és a tankerület is partner volt.
– Virtuálisan annyira könnyen posztolunk
szinte bármit, nem árt, ha a digitális bennszülöttek generációja megtanulja megosztani az
értékeket is, nemcsak a neten, hanem az életben is, arcát adva hozzá. A cél az, hogy megélhessék, a kultúra nem egyenlő a tananyaggal,
hanem élő, szerves része annak a közösségnek, melynek ők is tagjai. Rajtuk is múlik,
mennyire lesz része jövőjüknek – fogalmazott
Vukovári Panna, aki örülne annak, ha a költészet napi megmozdulás hagyománnyá válna, és
egyre többen csatlakoznának hozzá.
NZSA

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium diákjai verset mondanak április 11-én, 11 óra
11 perckor a 11-es busz megállója közelében, a Mechwart ligetben

II. kerületben élt írók, költők
emléktáblái
A II. Kerületi Önkormányzat minden évben megkoszorúzza az alábbi, kerületünkben élt írók, költők emléktábláit
április 11-én, a magyar költészet napján.
Ady Endre (Lövőház u. 13.), Áprily Lajos (Frankel Leó út 21-23., Lorántffy Zsuzsanna út 3.), Fekete István (Tárogató út
77.), Füst Milán (Hankóczy Jenő utca 17.),
Gereblyés László (Frankel Leó út 94-96.),
Gulácsy Irén (Bem rkp. 37.), Gyergyai Albert (Fillér utca 1.), Halász Zoltán (Bogár
u. 29/b), Heltai Jenő (Bimbó út 4.), Illyés
Gyula (Józsefhegyi u. 9.), Jékely Zoltán
(Frankel Leó út 21-23.), Jobbágy Károly
(Kavics u. 2/a), József Attila (Káplár u. 5.),
Károlyi Amy és Weöres Sándor (Törökvész
út 3/c), Kertész Imre (Török u. 3.) Képes
Géza (Palánta u. 21.), Kodolányi János
(Hűvösvölgyi út 35.), Komor András (Keleti
K. u. 29.), Körmendi János Fő utca 63-65.,
Márai Sándor (Rómer Flóris u. 28.), Nagy
Lajos (Házmán u. 10.), Németh László
(Medve utca 5-7., Szilágyi Erzsébet fasor
79.), Ottlik Géza (Riadó u. 7.), Örkény
István (Pasaréti út 39.), Pinczési Judit (Nagyajtai u. 1/b), Sinka István (Keleti Károly
u. 50.), Szabó Magda és Szobotka Tibor
(Júlia u. 3.), Szabó Lőrinc (Volkmann utca
8.), Szerb Antal (Szerb A. u. 10.), Szepes
Mária (Júlia u. 13.), Telekes Béla (Csalogány u. 41.), Török Sándor (Bimbó út 5.),
Tuli József (Bem rkp. 43.), Végh Antal és
Darvas József (Lipótmezei út 8/a), Zágon István (Bimbó út 3.), valamint Rónay
György (Mandula utca 36.).
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Újabb iskolai fejlesztések

A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban évtizedek óta gondot jelentett, hogy nem
rendelkeztek megfelelő méretű tornateremmel. A közel hatvanéves pasaréti épület már nem bővíthető,
de a szomszédos, mintegy 1500 négyzetméteres telek
megvásárlásával lehetőség nyílik egy új szárny létrehozására, ahol a mai kornak megfelelő tornatermet és
öltözőket alakíthatnak ki. Az ügy érdekében összefogott
a fenntartó Klebelsberg Központ, az iskola vezetése és
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. A magyar
állam 135 millió forintért vásárolta meg az évek óta
elhanyagolt és elhagyott telket, így az utolsó akadály
is elhárult a tornaterem-bővítés útjából. Április elején
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési
képviselő T. Zuggó Tünde igazgatóval, Hajnissné Anda
Éva tankerületi vezetővel és Szivek Norberttel, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójával egyeztetett a helyszínen a telekvásárlást követő teendőkről.
Szintén kerületi iskolai fejlesztés keretében megújult
a Lajos utcai Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola sportpályája is, a beruházáshoz a Nemzetgazdasági Minisztérium több mint
41 millió forinttal járult hozzá, és az újabb támogatói
döntés értelmében további közel 17 millió forint jut a
Than iskola sportudvarának fejlesztésére.
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Szép kerületi eredmények
az úszó diákolimpián

Az Országos Diákolimpia bajnoka lett Gyurinovics Lili (középen)

Március 24-én Hódmezővásárhelyen tartották az Országos Diákolimpia úszódöntőit, ahol a II. kerületet
képviselő versenyzők szép sikereket
értek el a leigazolt versenyzők kategóriájában. Az Országos Diákolimpia
bajnoka lett Gyurinovics Lili, a Csik
Ferenc Általános Iskola tanulója, aki
a 100 méteres gyors versenyszámot
nyerte meg a III. kategóriában. Labán Eszter, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója 100 méter pillangón
lett második a V-VI. korcsoportban.
Az Áldás utcai Általános Iskola fiú
4x50 méteres gyorsváltója (Dénes
Barnabás, Varga Előd Álmos, Szentmihályi Ábel, Mihályi Máté) 6. lett, egy-

ben ők lettek a legjobb budapestiek
is a III. korcsoportban. Szintén 6. lett
Fábián Nikoletta, a Móricz Zsigmond
Gimnázium tanulója 100 méter háton
a V-VI. korcsoportban, Takács Liliána, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
tanulója 100 méteres mellúszásban a
III. korcsoportban, Nagy Eszter, a Csik
Ferenc általános iskola tanulója 50
méter gyorson az I. korcsoportban.
Hetedik lett Menich Maja Virág, az Áldás Utcai Általános Iskola tanulója
100 méter mellen a III. korcsoportban. Kilencedik lett Dénes Barnabás
Imre, az Áldás Utcai Általános Iskola
tanulója 100 méter pillangón a III.
korcsoportban.

Leendő ötödikesek jelentkezését várják
Az élményközpontú képzéseiről ismert
Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség (FIT) Programja felső tagozatos diákoknak hirdet felvételt. Az ősszel ötödik osztályba
lépő tanulók jelentkezését június 30-ig várják.

– A FIT-program sikere egyedülálló megközelítésmódjának és tematikájának köszönhető. Mi a gyerekek erősségeire fókuszálunk,
segítjük őket abban, hogy megtalálják, miben
tehetségesek. Mindezt úgy tesszük, hogy a
mindennapi élethez kapcsolódó témákat ismertetjük meg velük innovatív módszerekkel:
többek között megtanulnak újraéleszteni és a
pénzzel bánni, kipróbálhatják magukat riporterként, és megismerkedhetnek a robotika tudományával is – mondta Constantinovits Milán
szakmai vezető.
A program élménypedagógiai eszközökkel dolgozik, a játékos, szombati képzéseket
otthoni tanulást lehetővé tevő e-learninges
tananyagok egészítik ki. A gyakorlati jellegű,

személyes jelenlétet igénylő hétvégi képzéseken elsősorban a páros- és csoportmunka
fejlesztése kerül a középpontba. Mindezeken
felül heti két beszédközpontú angolóra és nyári tehetségtáborok is színesítik a program által kínált lehetőségeket. A diákok fejlődését

nemcsak az oktatók, de a szülők is folyamatosan nyomon követhetik, hiszen meghatározott
időközönként személyre szabott értékelés készül a gyerekekről. A program saját pszichológuscsapattal dolgozik, és olyan neves szakértők
is segítik a tehetségfejlesztő munkát, mint Prof.
Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus és
dr. Kádár Annamária mesepszichológus, akik
a FIT-program védnökei is egyben. A kiemelt
képességű gyermekek szüleivel szoros kapcsolatot építenek ki, rendszeres előadásokat
szerveznek számukra, ahol a tehetséggondozás
szülői feladatai kerülnek előtérbe. A program
jelenleg öt vidéki városban (Veszprémben,
Szolnokon, Pécsett, Miskolcon, Kecskeméten), valamint Budapesten működik.
Elsősorban olyan motivált kisdiákok jelentkezését várják, akik nyitottsággal és természetes kíváncsisággal közelítenek minden
újdonság felé, valamint szívesen lennének egy
összetartó csapat tagjai. Jelentkezni pedagógusi és szülői ajánlással JÚNIUS 30-ig lehet a
program honlapján, a fit.mcc.hu oldalon.
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Cakó Ferenc úgy ismeri a II. kerületet, mint a tenyerét, gyerekként bebarangolta minden szegletét. Volt, hogy a Rózsadombon
motorversenyt nézett, volt, hogy egy cipősdoboznyi cserebogarat
gyűjtött össze, és olyan is előfordult, hogy a tehenek megkergették. A Sebaj Tóbiás és a Zénó című gyurmafilm világszerte elismert
alkotója, a homokanimáció feltalálója, rövidfilmjei Arany Pálma és
egy Arany Medve díjat is nyertek.

– A művészet mindig körbevett, édesapám
– Fassel L’Ousa Ferenc – festőművész volt.
Gyerekkoromban a Híradó moziban, a kerületben pedig a Bem moziban vetítettek
rajzfilmeket, amikre rendszeresen beültem.
Nagyon szerettem az animációs filmeket, tizenéves koromtól bejártam a Pannónia Filmstúdióba Foky Ottóhoz, tetszettek a bábjai,
kész iparművészeti alkotások voltak.
Hogyan indult a pályája?
Grafika szakon végeztem 1973-ban a Képzőművészeti Főiskolán, még abban az évben a
békéscsabai Országos Amatőr Filmfesztiválon
fődíjat nyert egy filmünk. Ezután kerültem a
Pannónia Filmstúdióba, ahol a létra legalsó
fokáról indultam; festettem a díszleteket, bábokat, próbaanimációkat készítettem. 1991ig tervező-rendezőként dolgoztam. Akkoriban készült például a Mirr-Murr-sorozat.
Milyen munkákat vállalt szívesen?
Igazából mindent, ami adódott, hiszen el
kellett tartsam a családom. Amikor kicsik
voltak a gyerekeim, úgy teltek a napjaim,
hogy reggel bementem a stúdióba animálni,
órákon át álltam a 30-40 fokban a lámpák
között egy sötét teremben, azt se tudtam,
kint esik-e vagy fúj. Este hazabuszoztam,
majd éjfélig illusztrációkat rajzoltam. Ez így
ment tíz évig. Aztán jöttek a több mint húsz-

BUDAI POLGÁR

Az ember, aki életre

Cakó Ferenc, a homokanimáció és Zénó atyja

részes sorozatok, a Sebaj Tóbiás és a Zénó
és a több mint ötvenrészes Töf-töf elefánt.
Akkor nagyon futott a szekér, a Pannóniának negyven rendezője és négyszáz munkatársa volt, Európa legnagyobb stúdiói közé
tartozott.
Honnan jött a homokanimáció ötlete?
Sok olyan film volt, ami üveglapokon készült, így a papírkivágásos mesefilm is, de
egyébként a Sebaj Tóbiást is síkokban forgattuk. Az üvegsíkokat úgynevezett fényutcák
világították meg. Az első üveglapon futott a
figura, következő üveglapon látszódtak a házak, a fölötte lévőn az ég és a dombok. Mindezt felülről, egyben látta a kamera. Sokszor

heteken át késő éjszakáig dolgoztunk, hogy
tartani tudjuk a határidőt. Ha viszont nem
volt munka, nem kellett bent ülni, mehettünk a Balatonra. Visszatérve a kérdésre,
tetszett az üveglapos technika, elkezdtem kísérletezni sóval, prézlivel, szénporral. Aztán
rájöttem, hogy a homokszemcséket világítja
át legszebben a fény. Minél több réteg homokot szórok egymásra, annál inkább sötétül a kép.
Elismerte a szakma?
Abszolút. Bár az az igazság, nincs a sikerre
biztos receptem. Volt olyan, hogy egy filmemet az egyik fesztivál be sem vette, a másikon meg díjat nyert. Első nagy elismerésem
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keltette a homokot

mesél az alkotás és a II. kerület szépségeiről

1988-ban volt, amikor az Ab ovo című szobor-homok-animációs filmem Arany Pálma
díjat kapott Cannes-ban, majd a Hamu című
alkotásom, ami édesanyám emlékére készült,
Arany Medve díjat nyert Berlinben.
A világon elsőként élő homokanimációs
előadást is tartott a Kolibri Színházban. Mi
kellett hozzá?
Egy nagy projektor és egy kamera, ami
nagyban közvetíti a vászonra a rajzolás pillanatait. Abban az időben olyan drága volt a
kivetítő, hogy még a színháznak sem volt. Egy
családi ismerős, Mundrucz Tamás adta mindig kölcsön a cége projektorát szombatonként, az előadások idejére. A fellépés előtt
én raktam össze, a végén én szedtem szét
öltönyben a homokasztalomat. A barátom
aztán azt mondta, inkább magára vállalja ezt
a feladatot, mert ez így olyan, mintha Szentpéteri Csilla koncert után saját maga tolná ki
a zongoráját.
Értették a gyerekek?
Elvarázsolódtak. Ovációval fogadták, volt,
hogy kicsik és nagyok is törölgették a szemüket az előadáson, hihetetlen érzés volt
nekem is. Talán azért aratott ekkora sikert,
mert különleges, bensőséges hangulatot teremt, mint a diafilmvetítés, emellett a nézők
bevonódnak az alkotási folyamatba. Beutaztuk vele a világot, Chilében és Dubajban is
jártunk, arénákban, filmfesztiválokon léptünk fel. Azóta persze sokan leutánozták, de
nem mindegy, hogyan. Ha csak kenegetem
a homokot, jobban-rosszabbul rajzolgatok,
az kevés az üdvösséghez. Akkor lesz belőle
alkotás, ha az ember érzelmet visz bele, és
tudatosan fel is építi. Tavaly Kodály Székelyfonójához készítettem – egy 22 etapból álló –
animációt Pécsen. A Művészetek Palotájában
Sztravinszkij Tűzmadarához, Bartók A fából
faragott királyfijához és Orff Carmina Buranájához.
Hogyan készül fel az előadásra?
Hosszú folyamat, otthon darabonként
megtervezem. Először zene nélkül próbálok,
igyekszem minél gyorsabban rajzolni, hogy
előadás közben frappáns és látványos legyen.
Rengeteget gyakorlok egyetlen estére is.
Fontos, hogy legyen a zenekarral próba. Jár-

tam már úgy, hogy ez elmaradt, a karmester
pedig sokkal dinamikusabban dirigált, mint
ahogy a CD-n, amire gyakoroltam, na, akkor
menet közben kellett rögtönöznöm.
Említette, hogy édesapja is művész volt.
A gyerekei milyen szakmát választottak?
Dani fiam szobrászként végzett, de megtanulta és továbbfejlesztette a homokanimációs előadásomat. Egy barátjával közösen
dolgoznak, ő egy üveglapon homokba rajzol,
eközben festő barátja az alatta lévő üvegen
fest. Megörökölte tőlem, ami azt hiszem,
mindkettőnknek ajándék. Kinga lányom sikeres divattervező. Itt lakik ő is a kerületben,
a közeli erdőben sokat sétáltatja a kutyáját.
Szeretjük nagyon ezt a városrészt.
Mikor költöztek ide?
Szüleim 1942-ben költöztek a Törökvész úti
lakásba, én és a gyerekeim is ide születtünk.
A mostani Rózsakert bevásárlóközpontnál
állt a házunk. A közelben tényleg volt egy kis
rózsakertészet, mellette a mi cserebogarazó
rétünk. Alkonyatkor súrolta a fény és mindenki cipősdoboznyi bogarat gyűjtött össze.
Egyszer egy vitorlázórepülő balesetet szenvedett és ott landolt a réten, törött szárnnyal.

Sose felejtem el. Az utcát gyakran végigrajzoltam krétával, mert jó, ha hetente láttunk egy
autót. Ha fogadás volt a Búzavirág utcai indai
nagykövetségen, akkor kiálltunk nézni az érkező kocsikat, különleges látványnak számított. A Rózsakertnél lévő kereszteződésnél, a
Köröndnél motorversenyeket rendeztek. Egy
íves tribün volt felállítva, a versenyzők a Pusztaszeri úton fordultak és jöttek vissza. Nem
voltak aszfaltos utcák. Ha színházba mentünk
Pestre, előadás után poros utakon gyalogoltunk fel a hegyre, mert este tíz órakor már
nem járt a busz. Sokat barangoltunk a környéken a barátaimmal, gyakran Hidegkútig
elsétáltunk, bicajoztunk. Akkor még tehénistállók voltak a Rózsadomb tetején, egyszer egy
tehén meg is kergetett minket. Osztálytársam
volt Simonyi Tamás, Charles Simonyi szoftverfejlesztő öccse, akivel azóta is tartjuk a kapcsolatot, hatvanéves a barátságunk. Én csak
gimnazista koromban ismertem meg Pestet,
kivillamosozni a Városligetbe már nagy kalandnak számított. Cserébe viszont ismerem
az egész Gugger-hegyet, csukott szemmel is
bárhova eltalálok a kerületben.
Novák Zsófi Aliz
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Népszerűek a könyvautomaták

A költészet napja óta már nemcsak üdítőt
és nassolnivalót lehet automatából vásárolni, hanem könyvet is. A különleges zsebkönyvautomaták Budapest legforgalmasabb
csomópontjain – a Széll Kálmán téren, a Déli
pályaudvaron, a Vígszínháznál, a Keleti pályaudvaron, a Stadionoknál, a Móricz Zsigmond
körtérnél és a Madách téren – érhetőek el. Hatalmas a sikerük, alig győzik újratölteni őket.

Okostelefon méretű, kortárs és klasszikus irodalmi műveket vásárolhatnak 990 forintért a
Poket könyvautomatákból a budapesti járókelők április 11. óta. A projekt egyik megálmodója
Vecsei H. Miklós színművész, a vígszínházas Pál
utcai fiúk népszerű Nemecsek Ernője. Mint
nyilatkozta, nem kedveli a mobilokat, viszont
nagyon szeret emberekkel lenni, beszélgetni,
játszani. Osváth Gábor producerrel és ifj. Vidnyánszky Attila színművésszel három évvel ezelőtt alapította meg az automatákért is felelős
Sztalker Csoportot. Készíttettek egy felmérést,
amiből kiderült, hogy a tömegközlekedők kilencven százaléka napi rendszerességgel használ okostelefont és mindannyian céltalanul
teszik ezt, vagyis nem tudják, mire fogják használni, csak elkezdik nyomkodni. – A könyvautomaták célja, hogy népszerűsítsék az olvasást,
másrészt segítsék egy értékalapú közösség létrehozását is – mondta a színművész.
A könyvsorozat öt kötettel indul, így elsőként
Szerb Antal Utas és holdvilág, Esterházy Péter
És mesélni kezdtem, Molnár Ferenc A Pál utcai

A hónap FOTÓJA

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületro´´ l
A Budai Polgár fotópályázata idén is folytatódik. A három évvel ezelőtt indult
program egyik állomásaként a Vízivárosi
Galéria a zsűri által legjobbnak ítélt felvételekből kiállítást rendez, mely a II. Kerület Napja rendezvényhez kapcsolódóan
június 5-én nyílik majd meg.
A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan képeket várunk,
amelyek a II. kerület szépségeit,
sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja,
legközelebb: április 30-án 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, min. 500 KB, max. 2 MB
méretben.

Könyvautomata a Széll Kálmán
téri metróállomás bejáratánál

fiúk, Csáth Géza Egy elmebeteg nő naplója és
Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái című kötetét
lehet megvásárolni az automatákból. A tervek
szerint háromhavonta bővül majd a kínálat,
mindig öt új könyvvel. Lesz egy mikrobuszban
elhelyezett mozgó automata is, amivel különböző rendezvényeken, strandokon lehet majd
találkozni. A főváros után az ország más városaiban is megjelenhetnek majd a már most nagyon népszerű könyvautomaták.

Fogyatékkal élőket támogató virágvásár

Fogyatékkal élők munkalehetőségét támogató virágvásárt tart a Civitán kertészet MÁJUS 5-én és 6-án 8 és 14 óra között a Görgényi út 16. szám alatt. A Civitán kertészet
elsősorban muskátlikat, egynyári virágokat kínál megvásárlásra ezen a napon.
Fogyatékkal élők alkalmazását támogatja az, aki a kertjének, erkélyének díszítésére
szánt virágokat ezen a napon, tőlük vásárolja meg. A kertészet megközelíthető a 11-es
autóbusz végállomásától, az autóval érkezők a kertészet területén tudnak parkolni.
Várnak minden jó szándékú, segíteni akaró vásárlót.

Budai Tánchíradó

Tavaszi táncbörze

A Tavaszi táncbörze egyedülálló és ingyenes új kezdeményezés a Berczik Sára Budai Táncklubban,
ahol MÁJUS 13-án, vasárnap lehetőség nyílik nyolcféle táncműfaj kipróbálására és megismerésére.
Program: 9.30–9.50: táncelőkészítő gimnasztika 2,5–4 éveseknek • 10.00–10.20: óvodás művészi
torna • 10.30–10.50: óvodás klasszikus balett • 11.00–11.20: iskolás művészi torna • 11.30–11.50:
iskolás klasszikus balett • 12.00–12.20: iskolás modern jazztánc • 12.30–12.50: iskolás jazzbalett •
13.00–13.20: kezdő ifjúsági-felnőtt spicctechnika – klasszikus balett • 13.30–13.50: kezdő ifjúsági-felnőtt
modern tánc • 14.00–14.20: Berczik-torna – női kondicionáló testképzés felnőtteknek.
A próbaórákat, amelyeken próbaruha viselése kötelező, a táncklub táncpedagógusai vezetik. A belépés
ingyenes. Előzetes regisztráció szükséges, mivel korlátozott számban tudják az érdeklődőket fogadni.
Regisztráció: budaitancklub@marczi.hu, felvilágosítás: Berczik Sára Budai Táncklub (1027 Kapás u. 55.,
tel: 201-7992, e-mail: budaitancklub@marczi.hu, honlap: www.budai-tancklub.hu).
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Fesztivál a tánc világnapja alkalmából

Április 29-én ünnepelik világszerte a tánc
világnapját. Az ehhez kapcsolódó színes
kulturális rendezvénysorozatot 2011 óta
rendezi meg a Berczik Sára Budai Táncklub.
A fesztivál gazdag programmal – táncművészeti verseny, workshop és képzőművészeti kiállítás – várja az érdeklődőket
április utolsó hétvégéjén a II. kerület három
kulturális helyszínén, a Berczik Sára Budai
Táncklubban, a Marczibányi Téri Művelődési
Központban és a Vízivárosi Galériában.

A Vízivárosi Galéria
és a Marczi programjai

Képzőművészeti kiállítások. Április
28., 12.00: A Művészeti gyűjtemények sorozat keretében nyílt kiállítás finisszázsa, amely a Szőllősi-Nagy–Nemes-gyűjtemény képeit mutatja be a
Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 55.). Eifert
János fotóművész Szerelmem, a tánc című kiállítása,
amely május 4-ig tart nyitva a Marczibányi Téri
Művelődési Központban, szintén megtekinthető lesz a
tánc világnapja tiszteletére rendezett 8. Tánc-kiállítás
országos táncművészeti versenye alatt, április 29-én.
ÁPRILIS 29.: Országos modern és kortárs táncművészeti verseny a Marczibányi
Téri Művelődési Központban (1022 Marczibányi tér
5/a). Műfajok: kortárs tánc, modern tánc, modern
balett, art jazz, mozdulatművészet. Korosztályok:
gyermek (általános iskola alsó tagozat), junior (általános iskola felső tagozat), ifjúsági (középiskolás),
felnőtt. Belépőjegy: 1000 Ft/előadás

Műhelyfoglalkozások a Berczikben
A Berczik Sára Budai Táncklub (1027 Kapás
u. 55.) az alábbi programokkal várja az érdeklődőket ÁPRILIS 28-án:
Workshop 1.: 13.00–14.30: Cunningham-technika. Kun Attila, a Magyar Állami
Operaház (Magyar Nemzeti Balett) tagja,
Vécsey Elvira-díjas, Lábán Rudolf-díjas, Harangozó Gyula-díjas táncművész.
Workshop 2.: 15.00–16.30: Koreográfia,
kompozíciókészítés. Szalay Tamás táncpedagógus, koreográfus, Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett, a Magyar

Táncművészek Szövetsége ügyvezető titkára,
nívódíjas táncpedagógus és koreográfus.
Workshop 3.: 16.45–18.15: Klasszikus
balett. Olga Csernakova, a Magyar Állami
Operaház (Magyar Nemzeti Balett) tagja,
címzetes magántáncos.
Jelentkezési és regisztrációs lap: http://
budai-tancklub.hu/8-tanc-kiallitas-workshop-2018-aprilis-28-szombat-1. Jelentkezési
és regisztrációs lapot a budaitancklub@marczi.
hu e-mail-címre kell elküldeni. A workshopok
részvételi díja: 2000 Ft/foglakozás.

Szerelmem, a tánc – kiállítás a Marczibányi téren

Szerelmem, a tánc címmel nyílt kiállítás április
12-én a Marczibányi Téri Művelődési Központ
színházi előterében, az M Galériában. A tárlaton Eifert János fotóművész vall képekben a tánc,
az emberi test és mozdulat iránti csodálatáról.
A művészről talán kevesen tudják, hogy 1960
és 1977 között hivatásos táncosa volt a Honvéd
Együttesnek. Még táncolt, amikor már elkezdett fotózni, így nem véletlen, hogy első nagy
témaköre a fényképészetben is a tánc volt.
Az M Galéria tárlatának rendhagyó megnyitóján Lőrinc Katalin Harangozó Gyula-díjas táncművész beszélt „az egyszeri és megismételhetetlen” pillanatokról, a kimerevített
mozdulatokról, egyensúlyvesztésről és -vis�szaszerzésről, alkotó és műve kapcsolatáról.
A kiállításmegnyitó egyben alkalom volt arra
is, hogy Lőrinc Katalin bemutassa A test, mint
szöveg című könyvét.
A tánc nemcsak a képeken, de élő valóságában is jelen volt: Lörinszky Attila nagybőgőművész muzsikájára a Magyar Táncművészeti
Egyetem végzős moderntánc szakos hallgatói
adtak ízelítőt tudásukból és fantáziájukból.
A tánc világnapjához kapcsolódó kiállítás
MÁJUS 4-ig tekinthető meg a művelődési központban (1022 Marczibányi tér 5/a).
PZS
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BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK

Bérletes előadás
május 14.
hétfő 19.30

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 2-ig: Kölcsönhatások – csoportos fotókiállítás. A Budapesti Fotófesztivál hivatalos rendezvénye. Vers és fotó egymásra hatása a költészet napja tiszteletére.
MÁJUS 3-ig: Az év természetfotósa 2017. Válogatás a hazai természetfotózás legjobb alkotásaiból.
MÁJUS 3-ig: Fapofák. Sprok Antal képzőművész kiállítása (1028 Templom utca 2–10.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 28-ig: Művészeti gyűjtemények-sorozat. Szöllősi-Nagy–Nemes-gyűjtemény. MÁJUS 8–29-ig: A grafika hónapja. A Magyar Grafikusművészek Szövetségnek kiállítása (1027 Kapás utca 55.).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján ÁPRILISBAN Baranyai-Tóth Éva Hívogató című kiállítása tekinthető
meg (1024 Keleti Károly utca 5.).

ZENE

Pataki Éva:
NŐBŐL IS MEGÁRT…
Manna Produkció
Játsszák:
Tordai Teri Kossuth-díjas Kiváló- és
Érdemes művész,
Horváth Lili Jászai Mari-díjas
Rendező: CSEH JUDIT
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

május 4.
péntek 19.30

AUER TRIÓ
és RUMY BALÁZS
klarinétművész koncertje
Az

MŰSOR: Johannes Brahms: f-moll szonáta
Olivier Messiaen: Kvartett az idők végezetére
KÖZREMŰKÖDIK:
Kováts Péter – hegedű, Varga István – gordonka,
Fülei Balázs – zongora, Rumy Balázs – klarinét
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

május 5.
szombat 11.00

BOGYÓ ÉS BABÓCA
BÁBKIÁLLÍTÁS megnyitó
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 24., 19.30: Ákos 50 Jubileumi koncert. MÁJUS 3., 19.30:
Korál-koncert – amikor vége az utolsó dalnak is… MÁJUS 4., 19.30: Az Auer Trió és Rumy Balázs klarinétművész koncertje. MÁJUS 6., 17.00: Hangutazás és hangfürdő – Stresszoldó kikapcsolódás Bársony
Bálinttal (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó
táncház. Moldvai és gyimesi táncház és tánctanfolyam. MÁJUS 6., 19.00: Gradus ad publicum. ClassArtists – Hexameron. Szerkesztő és házigazda: Eckhardt Gábor. Közreműködik: Hirling Bettina, Medgyesi Zsolt, Moldoványi András, Várallyay Fülöp, Várallyay Kinga, Vojtek Jan (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: MÁJUS 13., 17.00: Zenevarázs – Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny gálahangversenye (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 27., 19.00: Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról – a Szindra társulat előadása. Rendező: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: ÁPRILIS 25., 19.30: Az öldöklés istene. ÁPRILIS 26., 19.30: Boldogság. ÁPRILIS 27., 28.,
19.30: Frida. ÁPRILIS 29., 15.00 és 19.30: Pillanatfelvétel. ÁPRILIS 30., és MÁJUS 3., 19.30: A félelem
megeszi a lelket. MÁJUS 4., 18.00: A Krakken művelet. MÁJUS 5., 19.30 és MÁJUS 6., 14.30: Az Őrült
Nők Ketrece. MÁJUS 7., 19.30: Így szerettek ők – Ady Endre. MÁJUS 8., 19.30: Így szerettek ők – Kosztolányi Dezső (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: ÁPRILIS 24., 19.00: A megtorlás napja. ÁPRILIS 24. és MÁJUS 6., 20.00:
40! avagy Véges élet. ÁPRILIS 25., 19.00: Örömsorvasztó. ÁPRILIS 26., 19.00: Cím nélkül (hajlék-kaland-játék). ÁPRILIS 26., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. ÁPRILIS 27. és MÁJUS 7., 19.00: A csemegepultos naplója. ÁPRILIS 27., 20.00: Sömmi. MÁJUS 2., 20.00: A szerelem zsoldosai. MÁJUS 3., 19.00:
Védett férfiak kertje. MÁJUS 4., 19.00: Felülről az ibolyát. MÁJUS 4., 20.00: Első kétszáz évem. MÁJUS
5., 19.00: Bebújós. MÁJUS 6., 19.00: Egy disznótor pontos leírása. MÁJUS 7., 20.00: Izland–Magyarország (1027 Jurányi u. 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 25., 27., 19.00 és MÁJUS 5., 19.00: Papírvirágok. ÁPRILIS 26. és MÁJUS
2., 19.00: Az ajtó. ÁPRILIS 28., 15.00 és MÁJUS 1., 19.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. ÁPRILIS 28., 20.00:
Mengele bőröndje – Josef M. két halála. ÁPRILIS 29., 15.00 és 19.00: Closer (Közelebb). ÁPRILIS 30.,
19.00: A fizikusok. MÁJUS 3., 19.00: Ibolyántúl – Oláh Ibolya estje. MÁJUS 4., 19.00: Bernarda Alba
háza. MÁJUS 7., 19.00: Egerek és emberek (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: ÁPRILIS 24.: Koreai zenés-táncos est a MOM Kulturális
Központban. ÁPRILIS 26.: A Párizsban élő dr. Palásti Zsuzsa műkedvelő festő kiállításának megnyitója
és élő beszámolója a városról. Ingyenes programok: jógafoglalkozás kezdőknek minden szerdán reggel 8-tól. Festőkör kezdőknek ÁPRILIS 26-án 17 órától. Számítástechnika kezdőknek ÁPRILIS 23-án 18
órától. Negyedéves programunk átvehető a klubdélutánokon. Klubnapok minden csütörtökön 15–18
óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812
(üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• BUDAI MICVE KLUB: ÁPRILIS 28., 18.00: Filmklub: Örökké búcsúzunk (1986). Az 1942-ben, Jeruzsálemben játszódó háborús Rómeó és Júlia történet férfi főszerepét az Oscar-díjas Tom Hanks játssza
(1023 Frankel Leó út 49.).
• KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: ÁPRILIS 23., 19.00: Kájoni Szabadegyetem. Egyházunk jövője?!
– kihívások és lehetséges válaszok az X, az Y és a Z generációtól. Beszélgetőtársak: Dávid Bea szociológus, egyetemi tanár, Dobszay Benedek OFM ferences tartományfőnök és Horváth Bálint, a Piarista
Gimnázium igazgatója, valamint a fiatal generáció képviselői. Moderátor: Mráz Dániel (1025 Szilfa
utca 4.).
• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–
19 óráig a Thirring Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 23., 10.00: Babaszínház: Egyik kicsi, másik nagy. Első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház előadásában 0–3 éves korig (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománc-készítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek
8 éves kortól. Minden vasárnap 10.00–12.00: Kőketánc gyermektáncház (1022 Marczibányi tér 5/a).

2018/7 – április 21.
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NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 26.: Gyalogtúra Pilisszentlászló tájékán. MÁJUS
2.: Kirándulás Szlovákiában (Ógyalla, Kistapolcsány, Malonya). MÁJUS 9.: Séta Lillafüreden. MÁJUS
16-17.: füzéri vár, zempléni kastélyok. További információ a 326-7830-as telefonon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
• AZ ORSZÁGOS NYUGDIJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete: MÁJUS 2-án majális,
találkozás a Batthyány téri hajóállomáson 9-kor. MÁJUS 16-án Wekerle-telep, találkozás a Széll Kálmán téren, a metró bejáratánál 10 órakor (1024 Keleti Károly u. 13/b).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: A buszos utak a Széna térről, a Mammut II.-vel szemből indulnak 7.00 órakor, találkozó 6.45-kor. MÁJUS 12-én: Bakony. Farkasgyepű, Bakonybél, Bakonynána.
ÁPRILIS 28.: Gomba község értékei. Találkozó 8.45, Nyugati pu., pénztárak. ÁPRILIS 29.: Vértes – Gánt,
Csákvár. Találkozó 7.15, Népliget, Volán-pu. MÁJUS 5.: Vértes – Birka csárda, Vitányvár, rugógyár. Találkozó 9.15, Alkotás u. 7/b. MÁJUS 6.: Gerecse – Héreg, püspöki kastély, Tardos. Találkozó 8.00, Déli
pu., pénztárak. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.
tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁJUS 6.: Pilis. Két-bükkfa-nyereg, Pilistető, Dera-szurdok. Találkozó 7.45, Batthyány tér, HÉV-pénztár. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 24., 18.30: Mária és Szent József. MÁJUS 8., 18.30: Szent
Péter. Ludmann Mihály művészettörténész előadásai. MÁJUS 6., 17.00: Portré +, Kondor Katalin beszélgetőműsora. Vendég Jelenczki István filmrendező, képzőművész és felesége, Zseni Annamária
pszichiáter (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 3., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos
királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter
történész. Ramszesz és Ramszesz – veszélyes feleségek, politikai fikció és a bronzkor összeomlása
(1022 Marczibányi tér 5/a).

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. Vezeti: Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos Ildikótól: 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 25., 18.00: Ékszerkészítő Műhely. ÁPRILIS 30., 18.00: Ökokör azoknak, akik szeretnének egészségesek lenni, és úgy élni, hogy a legkevésbé ártsanak maguknak és környezetüknek. MÁJUS 3., 10.00: Zöldág Művészeti Műhely (1028 Templom utca 2–10.).

MÁJUS ELSEJÉN 17 órai kezdettel az Ultra című magyar
filmet vetítik a Bem moziban (1027 Margit krt. 5.).
Az Ultra egyszerre vezet el
a fizikai teljesítőképesség
határára és az emberi lélek mélyére. Simonyi Balázs
és forgatócsoportja öt versenyző küzdelmét mutatja
be a legendás Spartathlon
futóversenyen – a filmnek
pedig igazi különlegessége, hogy a rendező is többszörös teljesítő, az öt szereplő közül
az egyik ő maga. A vetítés után közönségtalálkozó lesz Simonyi Balázs rendezővel.

02.07. szerda 19.00
MAKSAMÉTA HUMORKLUB

április 26. csütörtök 20.00-02.00

MOLDVAI CSÁNGÓ BÁL
ZENÉSZEK, TÁNCOSOK
MOLDVÁBÓL, VALAMINT
A HÁZIGAZDA ZENEKAROK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.

április 28.
szombat 19.00

KALÁKA
PETRUSKA
AKUSZTIKUS
KONCERT
FELNŐTTEKNEK

MÁJUS 12-én 11 órától Vadadi Adrienn írónővel játszhatnak mesét a Maminti Kuckóba látogató gyerekek (1024 Keleti Károly u. 11/a). Hogy mitől titkos egy reggeli?
Megtudhatjátok, ha eljöttök Vadadi Adrienn játékos délelőttjére. Lesz ének, sok-sok
mese és játékok. A Leszel a barátom, Örökké óvodás maradok, A palacsinta tábor
című mesekönyvek megálmodója most a Titkos reggeli című könyvéből fog a gyerekeknek felolvasni.
MÁJUS 12-én 14 órától az Egyesület a Magyar Szinkronért 10. közönségtalálkozóját
tartja a régi Pannónia Filmstúdió épületében, a Gaston Stúdió 1. emeleti nagykeverőjében, melyen a szinkronkészítésben közreműködő szakmabeliekkel – színészekkel és stábtagokkal – is lehet találkozni. A találkozón a beszélgetés moderátora a
hagyományoknak megfelelően Kelemen Zoltán szóvivő lesz. A belépés ingyenes,
a terem befogadóképessége 80 fő, helyfoglalás érkezési sorrendben (1021 Hűvösvölgyi út 64-66.).

marczi.hu
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A SZŰRŐVIZSGÁLATOK TERÜLETEI
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CSALÁD

Befogadó családokat keresnek

Ki vigyáz a gyerekre, ha egy egyedülálló szülőnek kórházba kell
mennie, a rokonok messze laknak, a barátok, ismerősök pedig
maguk sincsenek abban a helyzetben, hogy segíteni tudjanak? Mi
legyen a gyerekekkel, ha egy család lakhatási körülményei nem
megfelelők, de a változtatáshoz a szülőknek minden idejükre
szükségük van, hogy dolgozni tudjanak, hogy otthont teremthessenek, albérletet találjanak.
A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület helyettes szülői hálózata az ilyen típusú problémákra nyújt megoldást – tájékoztatta
lapunkat Rabi Edina szakmai vezető. – Az egyesület a II. Kerületi
Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében évek óta
biztosítja a gyermekvédelmi törvényben nevesített, gyermekek
átmeneti gondozása keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátást, a helyettes szülői gondozást a kerületben élők számára.
Az egyesület tagjai olyan családok, amelyek szívesen megnyitják
otthonukat a bajbajutottak előtt: saját gyermekeik mellett, vagy
éppen helyettük, saját elfoglaltságukkal párhuzamosan készek
egy-két, esetleg három-négy vendéggyerekről is gondoskodni
néhány napig, hónapig, de legfeljebb másfél évig.
Sok helyettes szülő azért vállalja ezt a feladatot, mert emlékszik
arra, hogy nehéz helyzetben maga is segítséget kapott a környezetétől, sokan pedig azért, mert megtapasztalták, hogy milyen
nehéz egyedül megbirkózni a problémákkal, és szolidárisak a
fiatal szülőkkel. A helyettes szülők között vannak nagycsaládosok
és egygyermekesek, egyedülállók és nyugdíjasok, családi házban
vagy társasházban lakók egyaránt. A helyettes szülői feladat vállalása az egész család közös döntése: a gyerekek érkezése mindenki számára változást, új élményeket hoz. A helyettes szülőkre
jellemző, hogy gyermekszerető emberek, rendezett körülmények
között élnek és az elhelyezés idejére biztosított helyettes szülői
díjazásból megoldják a gyermek ellátását. Azoknak ajánljuk, akik
szeretnének segíteni gyermekeknek és szülőknek, hogy a gondokból ne váljanak súlyos, családot szétbomlasztó problémák.
A gyermekek átmeneti gondozása kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, az ennek keretében történő helyettes
szülői szolgáltatás biztosítására a települések ellátási szerződést
köthetnek civil szervezetekkel. A II. kerületben a Fehér Kereszt
Közhasznú Egyesület nyújt elhelyezést az ellátást kérő családoknak. A befogadó család kiválasztásánál fontos szempont, hogy
a gyerekek a lehető legkevesebb változást szenvedjék el, míg
szüleiktől távol vannak, járhassanak megszokott iskolájukba,
óvodájukba, bölcsődéjükbe.

A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület munkatársai
hívják önt is, legyen tagja a helyettes szülők közösségének, kapcsolódjon be ebbe a felelősségteljes, nehéz, de gyönyörű munkába!
A helyettes szülőséghez kedvet érző családok a (06 1) 343-6680-as, illetve a
(06 20) 470-1199-es és a (06 70) 317-5354-es számon, vagy az egyesulet@
feherkereszt.hu e-mail-címen jelentkezhetnek. A hálózathoz való csatlakozást
egy ingyenes, ötvenórás felkészítő tanfolyam előzi meg.

13. OLDAL

Színes programok
gyerekeknek és szüleiknek

A II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központja idén is
megrendezi a már hagyományosnak mondható családi napját MÁJUS
12-én a Klebelsberg Kultúrkúria udvarán. Az egész napos majálison
lesznek családi és csapatversenyek, kézműves foglalkozások, arcfestés,
társasjátékok, lufihajtogatás.
A 10 órakor kezdődő megnyitó műsorát a Cseppkő Gyermekotthon
adja. A délelőtt folyamán fellép még a Talamba ütőegyüttes és a Roll
Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes. A Családi nap
vendége lesz a II. kerületi Rendőrkapitányság, a Rózsadomb Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint – pontban délben – Várkonyi
Zoltán balettművész, az Operaház nagykövete. 13 órától izgalmas
Ki mit tud? veszi kezdetét, amelynek – a nap zárásaként – 14 órakor
lesz eredményhirdetése.
A Család- és Gyermekjóléti Központ várja a kerületi családokat a
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.).
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Az Ördög-árok régi és új hídjai

A közelmúltban elkészült az Ördög-árok
felett átívelő kis híd rekonstrukciója, ami a
Páfrány utat köti össze a Széphalom utcával. Itt a patak valaha egy kis S kanyart tett
a mai Páfrányliget utca felé, de ezt a Pasaréti út XX. század eleji rendezésekor átvágták.

Fotó: Fortepan

A régi térképek tanúsága szerint a híd mai
helyén már a XIX. század közepén is vezetett
át egy kis fahíd, az S kanyar felső végénél.
Persze nem „csak úgy” emelték: valószínűleg
a közeli, a mai Szerb Antal és Zsemlye utca
közti területen álló, „A fekete kutyához”
címzett vendégfogadó közönsége használta.
A vidám társaságok itt kelhettek át a patakon, hogy annak partján továbbsétálva gyönyörködjenek a természetben, vagy feljebb
kapaszkodva, a környék panorámájában.

(Esetleg betérjenek a következő vendéglátóhelyre: ebben – és a jó budai borokban – a
környéken nem volt hiány...)
Kicsit lejjebb, az S kanyar alsó végénél is volt
egy hasonló fahíd – itt, a Battai lépcső vonalában ma is hidat találunk, persze már modern
kivitelben.
Elsőre talán nem is gondolnánk, hogy hány
hídja van a II. kerületnek: az Ördög-árok felett
több mint húsz híd ível át kerületünk területén! (Mivel az Akadémia után már beboltozva,
a föld alatt halad, így több nincs is a fővárosban.) A torkolat felé haladva, csak felsorolásként: híd van a Zsíroshegyi út minden kelet
felé tartó mellékutcájának vonalában, illetve
a Zsíroshegyi út és a Máriaremetei út között,
hídon keresztezi a Nagyrét és a Vezér utca, a
Hidegkúti út, van egy kis gyaloghídja a Hűvösvölgyi végállomás közelében a sétaút felé,
aztán pedig sorban a Vadaskerti utcánál, a fenn
említett Páfrány útnál és a Battai lépcsőnél, a
Napraforgó utcánál, a Ditró utca közelében, a

A Kelemen László utcai híd 1969-ben, amit az önkormányzat 2014-ben felújított és kiszélesített

Kelemen László utcánál, és végül egy kicsi a
Riadó utcánál. Persze ezek közül a legtöbb észrevétlen marad, a patak sok helyen beboltozva,
föld alatti csatornában halad.
Egy híd a felsoroltak közül mindenképp
méltó még arra, hogy egyszer jobban is szemügyre vegyük. Hisz ez mind közül a legrégebbi, sőt, Budapest egészét tekintve is kivételes
értéket képvisel. A Vadaskerti utca vonalában
szeli át a patakmedret: a reggeli és délutáni
csúcsban sokan használják menekülőútként
(órákra bedugítva a környéket).
A kőből és téglából emelt híd valamikor
szintén egy kedvelt vendégfogadónak köszönhette a létét. Az 1820-as években Göpp
(vagy Göbl) Lipót budai molnár vásárolt telket ezen a területen – mely később, épp róla,
a Lipótmező nevet kapta. Ő ismerhette fel,
hogy a környékből kedvelt kirándulóhely válhat. Így vendégfogadót emelt, ami aztán valóban gyorsan népszerű lett. A fogadó épülete a
Páfrány úton ma is látható (későbbi, átépített
formájában), műemléki védelem alatt áll, de
nem nagyon érvényesül a mellé emelt óriási
raktárépület mellett. Ez valamikor az IKV (Ingatlankezelő Vállalat) telephelye volt, hosszan
benyúlva a mögötte lévő vadregényes völgybe
(ahol, sajnos, még most is ott áll jó néhány
kupacnyi építőanyag és még több hulladék),
ma autószerelő-műhely működik egy részén.
A vendéglővel majdnem szemben vezetetett át a kőhíd az Ördög-árok felett, így azt a
Hidegkúti (ma Hűvösvölgyi) útról is könnyen
meg lehetett közelíteni (az 1830-as évektől
már rendszeres járatok is jöttek ide). A boltozott, terméskő alapokon álló, téglakorláttal
ellátott keskeny hídon valamikor – egy 1830as évekből származó festmény tanúsága szerint
– szobrok is állhattak. Építésének története a
homályba vész, de minden bizonnyal a XIX.
század elejére tehető. Talán épp a molnár építtette. Más források szerint már a XVIII. század
végén itt állhatott.
A híd sok mindent megélt, és ma is állja a
nagy forgalmi terhelést. Csak lassan a patak
vize tűnik el teljesen alóla…
Viczián Zsófia

2018/7 – április 21.

KÖRNYEZETÜNK

15. OLDAL

A II. kerületi erdőkben sem lesz hiány
az újdonságokból

Az elmúlt években is sokat fejlődött a Pilisi
Parkerdő Zrt. kezelésében lévő erdők turisztikai infrastruktúrája, de a következő évekre
is tartogat újdonságokat az erdészet. A fejlesztésekből kerületünk sem marad ki.

Pályázati forrásból (VEKOP és GINOP), mintegy 1 milliárd forintból újul meg az évente 25
millió látogatót fogadó Pilisi Parkerdő teljes
turisztikai infrastruktúrája – tájékoztatott az
erdőgazdaság, amely a nagyívű fejlesztéseket a
Magyar Természetjáró Szövetséggel kialakított
konzorciumban valósítja meg 2020-ig. A fejlesztés keretében többek között felépül három
kilátó, megújul a pihenő- és tűzrakóhelyek
hálózata és az erdei irányítótáblák rendszere,
fogadóépület épül a Rám-szakadéknál és erdei fitneszparkokat alakítanak ki. Cél, hogy a
látogatók a Pilisi Parkerdő teljes területén XXI.
századi színvonalú turisztikai berendezésekkel
találkozzanak.
A 2012-óta tartó fejlesztések során olyan létesítmények valósultak meg, mint a Som-hegyi
turistaház, a Kő-hegyi menedékház, a Boldog
Özséb-kilátó vagy a Prédikálószéki-kilátó, de a
II. kerület területén is folyamatos volt a munka.
Megújult a Görgényi út végén lévő parkoló, a
Hármashatár-hegyen erdei iskolát, valamint
kilátót és modern turistaházat avattak, és hamarosan birtokba vehetik a kirándulók a felújított Makovecz Imre-kilátót a Kis-Hárs-hegyen.
A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint a
fejlesztési program legfontosabb eleme a térség
1000 kilométernyi turistaút-hálózatához kapcsolódó pihenőhelyek és információs rendszer
felújítása, amely során új arculatú, modern vonalvezetésű és könnyen fenntartható berendezéseket is kihelyeznek. Mintegy ezer pad és
asztalgarnitúra, 32 esőbeálló, közel száz tűzrakó

A Hármashatár-hegyen kilátót, valamint erdei iskolát és modern turistaházat avattak 2016-ban

és pihenőhely újul meg, továbbá a kerékpáros
és gyalogos utak találkozási pontjaira mintegy
harminc helyszínen kerékpárosokat kiszolgáló
infrastruktúra is kerül. Több mint száz új információs és indítótábla és közel négyszáz új
irányítótábla segíti majd az erdei tájékozódást.
Kilátók és erdészházak újulnak meg az erdőgazdaság területén a Pilistől a Gödöllői-dombságig, valamint erdei fitneszparkok épülnek.
A II. kerületi erdőkben sem lesz hiány az újdonságokból. A fejlesztések egyik helyszíne a
közkedvelt, de mára leromlott állapotú hűvösvölgyi Nagyrét lesz, ahol a kőzettani bemutatósétány rendezésén túl erdei fitneszpark és
játszótér épül, és rendezik a környezetet 2020ig. Négy évszakos pihenőhelyet alakítanak ki
a Kuruclesi úton erdei tematikájú programok
megtartására, amit a kerttel nem rendelke-

ző családok, csoportok bizonyosan kedvelni
fognak. A beruházás várhatóan 2019 végére
elkészül. A kerületi zöldben a túrázókat eligazító egységes arculatú táblás irányítórendszer
kialakítása folyamatosan zajlik, a munkálatok
2020 végéig lezárulnak. A városrészünktől egy
karnyújtásnyira lévő Budakeszi Vadasparkban
2020-ig új madárröpték épülnek, és egy fedett
közösségi teret is kialakítanak.
A fejlesztések többsége – amelyek nagy része
a természetjárókkal egyeztetve épül meg – tervezési és engedélyeztetési szakaszban van, így
az első kapavágások már 2018-ban megtörténnek. Az eredmények többségét a tervek szerint
2019-tól élvezhetik a természetjárók, hiszen a
Pilisi Parkerdő alapításának 50. évfordulójára
a turisztikai fejlesztési program legtöbb eleme
megvalósul.

Árvának hitt kisállatok a Budakeszi Vadasparkban

A Budakeszi Vadaspark sajtóközleménye szerint a tavasz beköszöntével és a
természet újjászületésével az „erdei bölcsődék” is egyre népesebbé válnak, így
túrázás, kirándulás során mind gyakrabban lehet kis vadállatokra bukkanni. A Budakeszi Vadaspark munkatársainál épp a napokban adtak le egy erdőben „talált”
kis vadmalacot, egy nyestkölyköt és egy kismókust, de a vadonban talált őzgida,
madárfióka, vagy kis sün sem ritka ilyenkor. Az újszülötteket jelenleg édesanyjuk
helyett a vadaspark munkatársai nevelgetik és táplálják kecsketejjel, ami jócskán

eltér a természet rendjétől. A Budakeszi Vadaspark ezért mindenkit arra kér, hogy
ne szedje össze az árvának hitt kisállatokat.
A Budakeszi Vadaspark szakemberei arra kérik a természetjárókat, hogy az
áprilistól júniusig tartó időszakban fokozott éberséggel járjanak, hiszen ilyenkor
születnek többek között a madárfiókák, a kis sünök és az őzgidák is. A gondoskodó
édesanya távollétében a jóhiszemű állatrajongóknak könnyen megeshet a szívük
a fűben csendesen várakozó, árvának vagy magukra hagyottnak hitt kicsinyeken,
akiket első felindulásból előszeretettel simogatnak, pátyolgatnak, netalántán haza
is visznek. A kisállat „elhagyatottságának” megítélése azonban a tapasztalt és
kompetens állatgondozó szakember feladata, hiszen ezek a csöppségek legtöbbször
nem szorulnak segítségre, sőt, összeszedésük könnyen a pusztulásukhoz vezethet.
– Bármennyire is úgy tűnhet, hogy emberi segítségre szorulnak, álljunk ellen a
kísértésnek! Az anyjától elszakított kisállat, főleg ha vadon élőről van szó, nem
lesz visszaengedhető a természetbe, nem tanulja meg a fajtársaival való kommunikációt, sőt a természetes félelemérzet is elvész belőle, így pedig könnyebben
prédává válhat. Az első és legfontosabb szabály, hogy ne nyúljunk az árvának
hitt kisállatokhoz, tartsuk tiszteletben a természet rendjét– hangsúlyozta Jóba
Katalin, a Budakeszi Vadaspark állatgondozója.
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Események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: ÁPRILIS 29-én a 10 órai
szentmisén lesz az új ministránsok beöltöztetése. Május hónap hétköznapjain 19
órakor májusi litánia. MÁJUS 1-jén plébániai zarándoklat Szombathelyre, Brenner
János boldoggá avatási szentmiséjére. MÁJUS 5-én 17.15-kor elsőszombati
rózsafüzérima. MÁJUS 6-án 10 órakor elsőáldozás, a 18 órai szentmisében
az Istvánffy kamarakórus előadásában elhangzik de Monte: Missa Ultimi miei
sospiri (1026 Pasaréti út 137.). KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI
HÁZ: MÁJUS 7-én 19 órakor a Bevezetés a ferences lelkiségbe sorozatban
Berhidai Piusz OFM előadása Evangéliumi élet címmel (1025 Szilfa u. 4.).
Országúti Ferences templom: ÁPRILIS 26-án 19.30-kor a Házas
esték sorozat keretében Lothringer Éva SSS tart előadást és beszélgetést És lesznek ketten egy?! azaz Egység és szabadság a házasságban címmel a II. emeleti
hittanteremben. MÁJUS 5-én 19.00 órától – az esti mise után – az avignoni
(Franciaország) Chouer Homilius hangversenye. MÁJUS 6-án, vasárnap 16.30kor Nagy Péter, a szegedi dóm orgonistája ad koncertet (1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8
és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10
órakor. A bibliaórák keddenként 18 órakor, az Ifjúsági körök vasárnaponként 17
órakor kezdődnek. A jegyesek és házasok bibliaórái minden héten szerdán 18
órakor, valamint szombaton 17 órakor vannak. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019
(1026 Torockó tér 1.).
Cimbalom utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: ÁPRILIS
27–30. között óbányai (Baranya megye) gyülekezeti hétvége, téma: Keresztyénség és magyarság – a 75 éve tartott Szárszói Konferencia, vetítés a reformációs
emléktúráról, zenés irodalmi est, kirándulások. MÁJUS 6-án 10 órakor konfirmációs istentisztelet szeretetvendégséggel, közreműködik a Megmaradás Kórus.
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és
326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: ÁPRILIS 22-én ruhabörze
a rászorulók megsegítésére. ÁPRILIS 27–29-én ifis-konfirmandus tábor Gárdonyban. Jelentkezés és információ Nagy Dávidnál: n.davdi@gmail.com. További
információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145,
397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: ÁPRILIS 23.: Szent Adalbertnek, az esztergomi
főegyházmegye és bazilika védőszentjének ünnepe, ÁPRILIS 28-án 10.30-kor
az esztergomi bazilikában a szentmisét bemutatja Gaál Endre nagyprépost, a
szentbeszédet Esterházy László máriaremetei plébános mondja. Május hónap a
Szűzanya hónapja, hétfőtől péntekig 10 órakor, szombat-vasárnap 17.30-kor litánia.
MÁJUS 4-én elsőpénteken a 10.30 órai szentmise végén Jézus Szíve-litánia,
20.30-kor rózsafüzérima a szabadtéri oltár előtt. MÁJUS 5-én elsőszombaton
10 órakor rózsafüzérima, 10.30-kor szentmise. MÁJUS 6-án, anyák napján
a 9 órai a szentmisén az édesanyákért imádkoznak (1029 Templomkert u. 1.).
Széphalmi Jézus Szíve-Templom: a karitászcsoport szervezésében
MÁJUS 3-án és 4-én 9–18 óra között, MÁJUS 5-én 8–11 óra között jótékonysági ruhabörze lesz a rászoruló családok megsegítéséért. A vásáron ruhák,
cipők, táskák, könyvek mellett kisebb használati tárgyak is lesznek. Helyszín a
Don Bosco Nővérek Oratóriuma, 1028 Templom köz 1.

Összeállította: Raduj Klára

Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és 17.30
órakor, hétköznapokon 17.30 órakor szent liturgia. Szent György nagyvértanú
napján, ÁPRILIS 23-án a 9 órai szent liturgiában búzaszentelést tartanak
(1027 Fő u. 88.). GÖRÖG GÖDÖR: keddenként délelőtt baba-mama klub, 19
órakor az egyetemisták, péntekenként 15.30-kor a középiskolások részére hittan
és közösségi alkalom (Pengő köz).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: ÁPRILIS 25-én 19 órakor a középgeneráció interaktív bibliaórája. ÁPRILIS 29-én 11 órakor konfirmációs ünnepi
istentisztelet, utána gyülekezeti kávézás, 19 órakor a Férfikör bibliaórája. MÁJUS
6-án 16 órakor családos délután – anyák napi köszöntéssel, 18 órakor Borsányi
Márton orgonaestje. MÁJUS 8-án 18 órakor bibliaóra (1014 Táncsics M. u. 28.).

Egyházi hírek
Boldoggá avatás. MÁJUS 1-jén 11 órakor a szombathelyi Emlékmű-dombon
kerül sor Brenner János boldoggá avatására. További részleteket folyamatosan közölnek
a www.brennerjanos.hu és a www.martinus.hu oldalakon. A szentmisét bemutatja
Angelo Amato érsek, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa, a szentbeszédet
Erdő Péter bíboros mondja.
Változás az egyházi 1 százalék felajánlásában. Az idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi a rendelkezés visszavonásáig,
vagy egy másik egyházi kedvezményezett megjelöléséig. Így ezentúl nem kell minden
évben kitölteni a nyilatkozat egyházakról szóló részét, csak a döntés megváltoztatása
esetében. Ha valaki meg akarja változtatni az egyházak részére idén tett rendelkező
nyilatkozatát, akkor ezt minden évben január 1-je és május 20. között módosíthatja
vagy vonhatja vissza. Egyéb kedvezményezett részére a korábbi évek gyakorlata szerint továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
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A Marczi

1972 óta szolgálja kerületünket az „ifjúsági palota”
A hatvanas évek közepén, miután a Kapás
utcában működő földszintes Úttörőházat
rossz műszaki állapota miatt lebontották,
szükségessé vált egy korszerű, nagyobb
épület létesítése az ifjúság számára. Lehetőségként felmerült a Széna térrel szemközt, a
Retek és a Lövőház utca közötti háromszög
alakú telek, mivel tömegközlekedési csomópont mellett feküdt. Budának nem volt színháza, ezért az új létesítménynek befogadó
színházi tevékenységet is el kellett látnia,
fontos szempontnak számított hát a kön�nyű megközelíthetőség. Az építési területet
mindezek ellenére a Lövölde szomszédságában, a távolabb eső Marczibányi téren,
zöldövezetben jelölték ki.

A Budapesti Városépítési Tervező Iroda (BUVÁTI) munkatársának, Rácz Attila
építészmérnöknek 1966 novemberében
készült terveit a következő év márciusában
hagyta jóvá a II. Kerületi Tanács. A Budai
Hírmondó tudósításaiból kiderül, hogy a
„kacsalábon forgó ifjúsági palota” alapkövét
1970 áprilisában tették le a kerület prominens képviselői: dr. Horváth Sándor tanácselnök, Kovács Ottó, a pártbizottság első
titkára és Rigó László KISZ-titkár. A közel
húszmillió forintba került Ifjúsági és Úttörőház 1972. december 9-én nyitotta meg
kapuit, a „nem túl szerencsésen elhelyezett létesítmény” azonban, melynek előterét Hegyi
György képzőművész mozaikfala díszítette,
nem aratott osztatlan sikert, és azonnal „elnyerte” a „cipős doboz” becenevet:
„A kor építészeti irányzatának megfelelően
a 70-es évek középületeinek jellegzetességeit
mutatta: műmárvány burkolatú külső felületek, faburkolatú belső terek, klubszobák, színházterem. Irodákra és raktározásra alkalmas
helyiségek azonban alig kerültek az épületbe,
ennek következményeit ma is nyögjük. Két zárt
udvara van, mindkettő kertépítész által komponált, hangulatos, gondozott hely. A technikai-kiszolgáló helyeket, azaz a folyosókat és
a színházi előteret kiállítótérként használjuk”
– olvashatjuk történeti adalékként az intézmény honlapján.
Ugyanakkor az Ifjúsági és Úttörőházra
valóban nagy szükség volt, amely ráadásul
átvette a kerületben addig más-más telephelyeken működő, különböző műfajokban
tevékenykedő csoportokat is: „Az általános
és szakmai műveltség emelését a kereső és felfedező ösztön, a barkácsoló, manipuláló építő, konstruáló készség fejlesztését szolgálják
a szakkörök (barkács, modellező, rádióépítő,
sakk) és nyelvtanfolyamok. Fotószakkör és
amatőr filmstúdió is működik a házban. A rajzolás, textilfestés iránt érdeklődők is fejleszthetik képességeiket műtermünkben. Művészeti
és ismeretterjesztési programjaink, vitaköreink
a világnézeti nevelést szolgálják. Kisfilmklu-

A helyszín az építkezés előtt, 1967-ben

bunkban változatos tematikájú kisfilmek sorozata szolgálja a képi látásmód fejlesztését.
Képzőművészeti vitakörünk az ember és a XX.
század művészetének bonyolult összefüggéseit
kívánja boncolgatni.” (Budai Hírmondó,
1973. április)
A hetvenes évek közepére fogalommá
vált a „Marcziként” emlegetett ifjúsági ház,
melynek „magját, leglényegesebb részét”, a
412 személyes nagy előadótermet Rácz Attila
építész elsősorban értekezletek és gyűlések
lebonyolítására szánta. Persze nem a politikai rendezvények vonzották oda a fiatalok
tömegét, hanem Cseh Tamás előadóestjei
és a dzsesszklub, ahol vasárnaponként Másik János zenekara, az Interbrass együttes
játszott, de rendszeres fellépőnek számított a házban a Bojtorján, a Benkó Dixieland
Band, a Kolinda és a Kaláka is, 1976-ban
pedig a Szovjetunió Déli Hadseregcsoportjának Népi Együttese rengette meg a színpadot.
Az intézmény már akkor számítástechnikai tanfolyamot indított, amikor egy átlagos
halandó még nem is látott számítógépet, és
létrehozták a kerület azóta elkallódott helytörténeti gyűjteményét. Mivel 1989-ben
megszűntek az úttörőházak, az épületnek
ez a részlege Szivárvány Gyermekház néven
működött tovább. Tevékenységében előtérbe került az oktatás: az általános iskolából
kikerültek számára szerveztek akkreditált
szakiskolai képzést (nemezelő, keramikus,
virágkötő, stb. szakmákban), de közismereti
tárgyakat is oktattak.
Az Ifjúsági és Szivárvány Gyermekház „fúziójára” 1992-ben került sor, és ekkor lett az
intézmény neve Marczibányi Téri Művelődési Központ. A tartalmi munka mellett az
épület is folyamatosan alakult, nem csupán

a színházterem lett korszerűbb, a mozgáskorlátozottak számára liftet építettek, a hátsó parkban játszótér épült.
A Marczibányi Téri Művelődési Központ
és a Klebelsberg Kultúrkúria 2012. július
31-én, mint önálló gazdálkodó intézmények megszűntek, és ugyanezen feladatok
ellátására létrejött az önkormányzati tulajdonú II. Kerületi Kulturális Közhasznú
és Nonprofit Kft. Az új intézmény a Budai
Táncklubot és a Vízivárosi Galériát is magában foglalja. A Marczibányi Téri Művelődési Központ Bel-Buda meghatározó múltú
intézménye. Adottságainál fogva továbbra is
rendszeres, tematikus eseményeken kínál
alkotóközösségi, ismeretterjesztő, művészeti tevékenységeket a gyermekkortól a felnőttkorig, a családoknak pedig szabadidős
programokat szervez.
Verrasztó Gábor
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Besurranó tolvaj előzetes letartóztatásban

A II. kerületben több helyszínen is lopott
az a besurranó tolvaj, akit március 29-én
fogtak el a rendőrök. Főként laptopokat és
készpénzt vitt magával.

ronikai berendezéseket és készpénzt lopott.
A nyomozás során az elkövetőt összefüggésbe
hoztuk egy bűnüggyel, amit még 2016 tavaszán követett el. Akkor az egyik helyszínről
egyszerre öt laptopott vitt magával, egymillió
forint értékben.

Ellenőrzések a Felhévízi utcánál

A nagyobb autóforgalom lebonyolítására
nem igazán alkalmas Felhévízi utcát még
többen használták elkerülő útként, miután
megváltozott a forgalmi rend a Bécsi út és a
Szépvölgyi út kereszteződésében, és nem lehet felkanyarodni jobbra, a Szépvölgyi útra,
amit Óbuda felől közlekedve az Ürömi utcán
át lehet elérni, ha a szabályokat betartjuk.
Aki a Felhévízi utcán át próbált rövidíteni,
azt tapasztalhatta, hogy a Bécsi úton kihelyeztek egy kötelező haladási irányt jelző táblát, így a kis utcába nem lehet jobbra bekanyarodni, a behajtást egy tiltó tábla is gátolja.

Az utca most az Ürömi utca felől egyirányú.
A változtatásra azért volt szükség, mert
sokan annak ellenére behajtottak a Felhévízi utcába, hogy mindkét végén kint volt a
behajtást tiltó tábla, ami alól csak a célforgalom volt kivétel. Tehát az utcát az átmenő
forgalom eddig sem használhatta, de a behajtás lényegében nem volt ellenőrizhető.
A forgalmirend-változást a Budapest Közút
Zrt. javaslatára, a Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság jóváhagyásával
táblázták ki. A szabályok betartását a Városrendészet közterület-felügyelete is ellenőzi.

A II. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai (KMB) már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők
a nap 24 órájában: (06 20) 329-9541. Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

A csoportvezető arról is tájékoztatott, hogy a
besurranó tolvaj több bűncselekményt már beismert, köztük több, a II. kerületben elkövetett
lopást. A rendőrség még vizsgálja, hogy az illető
elkövetett-e további bűncselekményeket. A bíróság azóta elrendelte előzetes letartóztatását.

A jó időre is készülni kell
A tavaszias idő beköszöntével a közlekedésben is érdemes felkészülni a megváltozott körülményekre, hiszen a kerékpárosok, motorosok ismét részesei lettek
a hétköznapoknak.
Aki az első igazán szép hétvégén autóba ült,
hamar szembesülhetett azzal, hogy sokan vették
elő kerékpárjukat, motorkerékpárjukat. A II. kerületi rendőrök arra hívják fel a figyelmet, hogy
fokozottan ügyeljünk a kétkerekű járművekkel
közlekedőkre.
– Amint megjön a tavaszias, vagy a már-már
nyárias idő, rögtön előkerülnek a régóta nem
használt kerékpárok, és hosszú várakozás után
sokan kigurulnak a motorkerékpárjukkal is – emlékeztetett Móré Szabolcs alezredes, a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának
vezetője. – A legfontosabb, hogy a kétkerekűek
leporolásával együtt érdemes a gyakorlati tudást is frissíteni, mielőtt valaki beleveti magát
a forgalomba, vagy húz egy nagyot a gázkaron.
A gépkocsikban ülő sofőröknek pedig érdemes
figyelni arra, hogy a kerékpárosok és a motorosok
nagyobb számban lesznek részesei a közlekedésnek. Ott állnak a kereszteződéseknél az első
sorban, főként a számukra felfestett helyen, amit
szabadon kell hagyni, de a kocsisorok között is
jogszerűen igyekeznek kihasználni a járművük
nyújtotta méretbeli előnyöket. Segítsük őket a
közlekedésben, adjunk számukra helyet.
Az osztályvezető ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy ugyanúgy, mint télen, tavasszal
is fel kell készíteni a gépjárművet a megváltozott
viszonyokra. A melegebb időben a nyári gumi
a legjobb választás, ezért ne halogassuk a cserét, nemcsak a téli abroncsoknál jobb fékhatás
miatt, hanem mert kevésbé is kopik azoknál.
Az alezredes azt is javasolta, hogy az ablakmosó
tartályt töltsük fel nyári, a bogártetemeket jobban oldó folyadékkal, a szélvédőt pedig ne csak
kívül, hanem belül is tisztítsuk meg, mert az erős
napfényben zavaró lehet, ha koszos az üveg.

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

A tolvaj a Torockó utcában egy irodaházba ment
be kora este, de az ott dolgozók észrevették, miközben az egyik helyiségben értékek után kutatott. A munkatársak a rendőrök kiérkezéséig
visszatartották a lebukott besurranót.
– Már kerestük a 40 év körüli férfit, mert
a II. kerületben is több, hasonló bűncselekményt követett el az elmúlt időszakban
– mondta el lapunknak Hegedűs Máté rendőr hadnagy, a II. kerületi Rendőrkapitányság
Betörési Csoportjának vezetője. – A tolvaj
irodákban és közintézményekben egyaránt
megfordult és főleg laptopokat, kisebb elekt-

2018/7 – április 21.

MOZAIK

A Felvidékről kitelepített magyarok
emléknapján

19. OLDAL

Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb ÁPRILIS 28-án 7.00–12.00 óráig tartanak termelői
piacot a Máriaremetei Cserkészház kertjében (1029 Hímes utca
3.). Az érdeklődők igazi piaci hangulatban, a kínálóasztal mellett
jót beszélgetve, gazdag áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás
közben gondoljunk arra, hogy aki hazai agrárterméket vásárol,
az a hazai gazdacsaládokat segíti, és jó minőségű, ismert eredetű
élelmiszert tehet családja asztalára.
Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője előre felhívja a figyelmet arra, hogy JÚNIUS
9-én a gazdapiacot nem a megszokott helyén, a Hímes utcai Cserkészháznál
tartják, hanem a Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Templom u. 2–10.) hátsó kertjében 7–12 óráig. Ennek oka, hogy a hétvégén cserkészprogram lesz a Hímes
utcai házban. A megszokott árusokkal, gazdag nyári, hazai választékkal várnak
mindenkit az új, ideiglenes helyszínen.

A Rákóczi Szövetség még januárban hirdetett pályázatot középiskolások és egyetemisták részére a Felvidékről kitelepített magyarok április
12-i emléknapja alkalmából. 1947-ben e napon indult az első transzport
Magyarország felé. A felhívás célja az volt, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba a Beneš-dekrétumok következtében a
Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített közel százezer magyar ember sorsával. Az eredményhirdetésre és a díjátadásra a
Rákóczi Szövetség központi emlékünnepségén, április 12-én a Klebelsberg Kultúrkúriában került sor. Az eseményen részt vett – mások mellett
– Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a Rákóczi
Szövetség elnökségi tagja és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára.
Fellépett a Zsapka–Vadkerti–Sipos trió.
 MÁJUS 6. vasárnap 19.00
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ClassArtists –
HEXAMERON

Szerkesztő és házigazda:
Eckhardt Gábor
Közreműködik:
Hirling Bettina, Medgyesi Zsolt,
Moldoványi András, Várallyay Fülöp,
Várallyay Kinga, Vojtek Jan
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SIK ...
OPERATŐR V.

KACAT

VOLT

FÉLÉV!

ZORRÓ

RÖNTGEN

OROSZ
VÁROS

DUGI ...
SZIGET

VÖRÖS
ANGOLUL

JÓKEDVŰ

RÓ

LÉPCSŐHÁZ RÖV.

LEVÉL
VÉGÉN VAN

www.marczi.hu

BOTVÉG!
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RIADALOM
AMERIGO ...
SZOBRÁSZ V.

BEÓCIAI
HŐS

CSONT
LATINUL

HAJÓKIKÖTŐ

ELEM
TÍPUS

1

SZINTÉN NE

UNCLE ...

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Legközelebb MÁJUS 26-án és JÚNIUS 23-án 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.

GALLY
HEGYVIDÉK
HORVÁTFÖNTRŐL
ORSZÁGBAN SZÖKIK

UDVARLÓ

KNOCK
OUT

Marczibányi Téri
Művelődési Központ

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez MÁJUS 7-én (hétfőn)
8–16 óra között a rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezményes
áron vásárolhatnak használt ruhaneműt, gyermek-, női, férfiruházatot és játékokat. Az akció helye: 1024 Széll Kálmán tér 3., II. emelet. Telefon: 212-2783,
212-2811. A szociális vásárra elsősorban gyermeküket egyedül nevelő szülőket,
kisnyugdíjasokat és kiskeresetű lakosokat várnak.

A rejtvény fő soraiban Csehov gondolatát rejtettük el. A 2018/5.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szigor csak eldurvítja a lelkeket”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat
sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a ClassArtists – Hexameron című koncertre, ami május 6-án 19.00 órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Kemény Szabolcs,
Koncz András és Tokár Imre. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen, az előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a
„Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. május 5-ig.

20. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

OKTATÁS

A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ
MUNKATÁRSAT KERES AZONNALI
BELÉPÉSSEL. ÉRDEKLŐDNI A szentlujza@t-online.hu E-MAIL-CÍMEN
FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL VAGY
A 466-5611-ES TELEFONSZÁMON
LEHET.

TANÍTÓNŐ ALSÓ TAGOZATOS GYEREKEK KORREPETÁLÁSÁT VÁLLALJA NÉMET NYELVBŐL. HÁZHOZ MEGYEK!
ÁR: 3000 Ft/45 PERC. TEL.: 06 20
375-8246

Gondnokot keres a Bp. II., Törökvész
út 95-97. Társasház. (Öt épület, 255
lakás, 85 garázs.) A jelentkezést a
torokveszgondnok@gmail.com címre várjuk.

réti tér mellett. dobojutka@gmail.com
Tel.: 06 30 432-5012

II. kerületi nyilvános vécé üzemeltetéséhez részmunkaidős nyugdíjasokat keresünk. A IX. kerületbe varrónőt keresünk.
Tel.: 06 20 270-7161

centrikusan, minden szinten. Tel.: 06 70
242-2611

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKORLOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR
EGYÉNILEG VIZSGÁKRA, FELVÉTEII. kerületi, Hűvösvölgyi úti fodrá- LIKRE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ. Tel.:
szatba aktív, dolgozni szerető nyug- 06 30 749-2507
díjas hölgyet keresünk HAJMOSÓI ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás
állásra. Tel.: 06 70 360-9943
nyelvtanártól minden szinten. A PasaAnyanyelvi angoltanár több éves tapasztalattal nyelvórát vállal minden szinten,
minden korosztálynak. Nyelvvizsgára
Rózsadombon lévő lottózó-ajándék- felkészítés, üzleti angol, önéletrajz, preüzletbe heti 1-2 napra munkatársat zentáció. Extra: gitároktatás paulsondkeresünk! (Nyugdíjas is lehet.) Tel.: rive@yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840
06 20 210-0603
Amerikaitól angolul gyorsan, beszédMatematika-, fizikatanítás általános és
középiskolásoknak szaktanártól, refeTakarítás. Leinformálható gyakorlott, renciákkal. Tel.: 06 30 461-8821
vállalkozó egyén igényes, irodaház-ta- KÉMIA-, BIOLÓGIAkorrepetálás, érettkarítást keres a kerületben. Tel.: 06 20 ségire, felvételire való felkészítés gya379-4601
korlott középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30
IDŐS KUTYA NAPI KÉT SÉTÁLTATÁ- 264-5648
SÁHOZ KERESEK TÜRELMES, KUTYÁT
SZERETŐ, JÓ FIZIKAI ADOTTSÁGOK- INGATLAN
KAL RENDELKEZŐ SEGÍTSÉGET ÉS KIADÓ LAKÁS A VÍZIVÁROSBAN! FELHETI 2 DÉLUTÁNRA KUTYASZITTERT. ÚJÍTOTT, STÍLUSOSAN BÚTOROZOTT
FILLÉR U. KÖRNYÉKE. NYUGDÍJASOK 47 m²-ES, 1,5 SZOBÁS, AMERIKAI
IS! FÉNYKÉPES E-MAILEKET KÉREK. KONYHÁS LAKÁS KIADÓ A HORVÁT
2016aproka@gmail.com TEL.: 06 70 UTCÁBAN, TULAJDONOSTÓL. 175 000
Ft/HÓ + REZSI. TEL.: 06 20 410-6770
502-6465

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 9-16-ig.
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. A két ünnep között zárva.

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: 2018. május 5-én.
Lapzárta: keretes – április 24., apró – április 27.

A BakosLak Ingatlan KERES hos�szú távra KIADÓ igényes házat,
ikerházat, sorházat és lakásokat
diplomata és külföldi ügyfelei és
családjaik részére. Tel.: 326-0618,
06 20 974-0571

BUDAGYÖNGYÉNÉL TULAJDONOSTÓL
ELADÓ TÖBB SZINTES CSALÁDI HÁZ
NAGY KERTTEL, GARÁZZSAL. IRÁNYÁR:
320 M FT. Tel.: 06 20 402-0603

Hűvösvölgyben 98 m²-es négy szobás
lakás garázzsal 88 900 000 Ft. ingatlanII. kerületi panorámás házban 70 m²-es egyszer.com/hirdetés/56657 Tel.: 06 30
két szobás lakás kiadó. Irányár: 160 ezer 559-5064
forint + rezsi/hó. Tel.: 06 20 944-6672 A II., Hűvösvölgyben gyönyörű zöldöveA II. KERÜLETBEN KERESEK ELADÓ zetben három szintes többgenerációs,
LAKÁST KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL! impozáns 500 m²-es családi villa négy
beállós garázzsal 350 millió forintért
AKÁR FELÚJÍTANDÓT IS! VÁROM
eladó. Ősfás pázsitos kert. Tel.: 06 20
HÍVÁSÁT! TEL.: 06 30 967-3067
974-0571
A BakosLak Ingatlan készpénzes ADYLIGETEN 2050 m²-es építési
ügyfelei részére keres ELADÓ és telek jó infrastruktúrával, panorákiadó ingatlanokat azonnali fize- mával tulajdonostól 47,5 M Ft-ért
téssel. BakosLak Ingatlan, I., Batt- eladó. Tel.: 06 30 257-0257
hyány utca 32. Tel.: 326-0618, 06 20
Balatonszemesen 1411 m²-es sarok974-0571
telken 2,5 szobás komfortos, pincés
Keresünk kiadó igényes családi há- ház eladó. Tel.: 06 20 924-9428, 06 20
zat, villát 3000 euróig német család 364-3332
részére, 12 szobást 8000 euróig angol cég részére. BakosLak Ingatlan. EGÉSZSÉGÜGY
Tel.: 06 20 974-0571
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-

TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ,
FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK!
HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS
KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER,
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT.
RÓZSADOMBON, ŐRZÖTT LAKÓ- 1. Tel.: 06 30 222-3016
PARKBAN ELADÓ EGY 154 m²-ES, LUXUS, MINIMALISTA, PENTHOUSE LA- Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánKÁS 137 m²-ES TERASSZAL. IRÁNY- rendelés Hűvösvölgyben. Dr. Konkoly TheÁR: 310 M Ft. Tel.: 06 30 919-7119 ge Edit, 1028 Bp. Hidegkúti út 18. Gyermekek és felnőttek részére fül-orr-géPasaréten II. emeleti, 142 m²-es, felújí- gészeti panaszok és hallásproblémák
tandó Bauhaus jellegű lakás terasszal, esetében. Parkolási lehetőség. Rendelés
garázzsal tulajdonostól eladó. Irányár: minden kedden 15–19-ig. Bejelentkezés:
06 30 306-3467, tel.: 397-4565.
85 M Ft. Tel.: 06 30 438-9320
A II., Kapás utcában újszerű liftes ház
IV. emeletén világos, csendes, 148 m²-es
nappali + három hálószobás, erkélyes,
dupla komfortos lakás teremgarázshel�lyel 135 millió forintos irányáron eladó.
Tel.: 06 20 974-0571

2018/7 – április 21.
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak kezelése, teljes testmas�százs. Szakrendelőkben, a Fény u. 10.
alatti fodrászatban vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.:
06 20 595-3057
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS)
OTTHONÁBAN. HÁZASPÁROKNAK
KEDVEZMÉNY. Tel.: 06 30 206-4801

VÍZ-GÁZ-VILLANY

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

ASZTALOS MUNKÁK. Egyedi konyha-,
gardrób-, előszoba-, hálószoba-, irodabútorok fából, laminált lapból, régi
újrahasznosított gerendából. Lépcsők,
korlátok, kapaszkodók. Kül- és beltéri
nyílászárók. Kültériek 68, 78, 88 mm
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, vastagságban. Tel.: 06 30 564-7199
kapcsolók, lámpák cseréje, garanciával. Boda Zsolt villanyszerelő mester. SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK BELSŐ MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.:
KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉ- 06 20 264-7752
MÉNY-ÉPÍTÉS, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK BEKÖTÉSE, SZAKVÉLEMÉNY, DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12
000 Ft-tól, WC: 18 000 Ft-tól,kamerás
ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814
csővizsgálat 15 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
LAKÁS-SZERVIZ

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen,
nagy tapasztalattal, bontás nélkül Bádogos és tetőfedések, magas és
azonnal, garanciával. Tel.: 06 30 lapos tetők javítása 1986 óta, budai kis921-0948
iparos.Tel.: 249-2664, 06 20 944-9015
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerüle- Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4
tieknek azonnal. Több évtizedes Pillér Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
gyakorlattal, falbontás nélkül. Tel.:
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a
227-7210, 06 30 940-0748
legkisebb munkától tetőjavítást,
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, közpon- építést, szigetelést 27% kedveztifűtés-szerelés, ázások, csőtörések ménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20
Festés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000
491-5089
Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, gaVÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁ- rancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06
LYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, 70 250-9132
JAVÍTÁSA. INGYENES KISZÁLLÁSSAL.
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munTel.: 06 20 980-7564
kák is, kőműves javítások. Kovács GerVÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK gely. Tel.: 06 30 568-6255
VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok,
vécétartályok cseréje, javítása. Anyag- SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTÁZÁST, CSEMPÉZÉST,
beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VALAMINT TELJES KÖRŰ LAKÁSÁTVÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ- ALAKÍTÁST VÁLLALUNK GARANCICSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javí- ÁVAL, REFERENCIÁVAL. Tel.: 06 70
tása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 632-3491
Tel.: 06 30 447-3603
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAKISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, PÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍKLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁL- TÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL MŰVES, LAKATOS, ASZTALOS MUN– ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉ- KÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERESEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS LÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20 923- TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
3109, 06 70 258-0000
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TEVÍZ-,FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázá- RASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉsok megszüntetése. Balázs János SE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
épületgépész technikus. Tel./fax:
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapu362-4050, 06 20 917-0697
nyitó automatikák, zárszerelés, laTisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtéssze- katosmunkák, kerítések. frimari53@
relés, duguláselhárítás garanciával, el- gmail.com Urbanek. Tel.: 214-7442,
érhető áron. Rózsa Sándor. Tel.: 06 20 06 20 978-7429
433-1628
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK,
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ- VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK,
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE- SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS,
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLII., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, MENNYEZET. TEL.: 06 30 292-3247
06 30 933-3620
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakVillanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhá- doktor hu 24 éve vállalom kedverítást, javítást, teljes felújítást. Kapcsoló, ző árakon ablakok, ajtók javítását,
konnektor, kismegszakító, áramvédő (FI) illesztését, zárak cseréjét, festését,
relé, elosztószekrény-csere! Kérem, hív- üvegezését, szigetelését garanciájon! Kendrik Tamás. Tel.: 06 30 456-6557 val. A felmérés díjtalan! HORVÁTH
ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villany- Asztalos-, lakatos munkák készítésétől a
szerelő mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ legkisebb javításig. Hívjon bizalommal.
által minősített és ajánlott vállalkozás. Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329,
Tel.: 06 20 934-4664
06 20 411-4349

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák,
kocsibeállók aszfaltburkolatának
készítését vállaljuk. Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06
30 797-1037
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KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST,
öregkertek ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés,
térkövezés, tereprendezés, kerítésépítés. Ingatlanok teljes körű, köműves,
szigetelési, festési, tetőjavítási munkáinak elvégzése. Reális áron! www.
telekrendezes.hu Tel.: 781-4021, 06 20
259-6319
Kertápolás, kertépítés szakszerűen,
kertésztechnikustól 26 év szakmai
tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06
30 495-9862

Fakivágás, fagondozás kerületi vállalkozástól, zöldhulladék aprítása,
szállítása, tuskómarás. Boda János
ELEKTRONIKA
okl. kertészmérnök, www.greenarANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGI- bor.hu Tel.: 06 30 907-5948
TÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.:
Teljes körű kertgondozás kertész201 5368, 06 20 537-6281
mérnök csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással. www.greenarREDŐNY
bor.hu Tel.: 06 30 907-5948
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB.
SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, 17 év tapasztalatával vállalunk teljes
KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚ- körű kertfenntartást, ápolást, kertépítést.
NYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDE- Druida Kör Kertészet, Magyar Krisztián.
LÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 Tel.: 06 20 962-5347
341-0043

MŰGYŰJTÉS

REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden fajta redőnyt, reluxát, szalagfüg- KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYgönyt, napellenzőt, szúnyoghálót. II. Ke- BECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐrület Kártya elfogadóhely. Tel.: 370-4932 NYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS,
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
TÁRSASHÁZAK
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
Közös képviselők, tulajdonosok, FIGYE- A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉLEM! Saját célra keresek tetőtér-beépí- GISÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRtéshez tetőteret vagy lapos tetőt. Tel.: JE FOTÓ ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT!
06 30 297-7825
www.visnyei.hu Tel.: 06 20 980-7570

SZOLGÁLTATÁS

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

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET,
kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat,
lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307,
06 30 462-8883

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
Bízza szakemberre, ne bízza a véletwww.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06
lenre, szobafestő munkát vállal ga20 391-5543
ranciával. Tel.: 06 30 913-8245
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasa- Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
réti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi papírrégiséget, régiségeket vásárolunk
út és a Szerb Antal utca sarkán lévő és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út
fodrászatban szeretettel várja régi 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.:
és új vendégeit. Tel.: 06 70 224-3725, 266-4154
274-2451
19-20. századi magyar és külföldi műA Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ vészek festményeit keressük megvételre
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROS- készpénzért gyűjtők, befektetők részére.
NÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) a Pasa- Nemes Galéria, 1024 Szilágyi Erzsébet
réti út 53. (Gábor Áron utca sarok) fasor 3. E-mail: nemes.gyula@nemesalatti fodrászatban szeretettel várja galeria.hu Mobil: 06 30 949-2900, tel.:
302-8696.
régi és új vendégeit.
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES DOBOZOK.
www.herkulestrans.hu TEL.: 3851802, 06 30 999-8619
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KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET,
EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB
ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151
Egész évben számíthat ránk! A Louis
galériát tekintse meg az interneten.
(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar-, zsebórákat, borostyánt, herendi porcelánt,
festményt, antik bútort, hagyatékot.
Kérem, jöjjön el hozzánk,vagy hívjon
bizalommal! Margit krt. 51-53. Üzleti
telefon: 316-3651, 06 30 944-7935.
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

VÉTEL-ELADÁS

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
Könyveket, könyvtárakat, régit, újabbat
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06 20 425-6437

EGYÉB

Háromgyermekes édesanya saját
kisgyermekei jövőjét biztosítandó
eltartási szerződést kötne készpénzért, akár kisebb segítséggel,
kertgondozással is. Tel.: 06 20 4370368

ÖRÖMMEL GONDOSKODNÉK ÖNRŐL KÖLCSÖNÖS SZIMPÁTIA ESETÉN, SZEBBÉ TÉVE IDŐS ÉVEIT –
ELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRADÉKI
SZERZŐDÉSSEL! TEL.: 06 30 8474955
Féltő, gondoskodó VIP-s tartási
szeződést kötne idős személlyel
budai értelmiségi házaspár. Tel.:
06 30 277-6622
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL
VÁRJA MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS,
JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 12--17-IG. J. WIENNA BT.,
1027 BP., VARSÁNYI IRÉN U. 17. Tel.:
06 30 858-9499
TAVASZI RENDKÍVÜLI AKCIÓS
AJÁNLATUNK A KAPÁS UTCAI
SZAKORVOSI RENDELŐBEN LÉVŐ
OPTIKÁBAN (A BEJÁRATNÁL): MINDEN KERET 50%. EGYES LENCSÉK
50%-BAN KAPHATÓ, PLUSZ AJÁNDÉK EGY NAPSZEMÜVEG. AKCIÓNK JÚNIUS VÉGÉIG TART.
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Nyáron is kötöttben, horgoltban! Divatos, egyedi, kézi kötött, horgolt
ruhadarabok rendelésre, nagy
fonalválasztékkal, saját fonalból
is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009

BUDAI POLGÁR

Felhívás a Nyék-Kurucles Egyesület
éves közgyűlésére
A Nyék-Kurucles Egyesület (székhely: 1021 Budapest, Tárogató út 67.) éves közgyűlését
2018. május 6-án reggel 8 óra 30 perckor tartja a 1021 Tárogató út 77. szám alatt.
A közgyűlés napirendje: A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítők és a szavazatszámlálók megválasztása.
A napirend elfogadása: 2017. évi beszámoló ismertetése, elfogadásra javasolása és szavazás • 2017. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadásra javasolása és szavazás • 2018. évi munkaterv és költségvetés ismertetése, elfogadásra
javasolása és szavazás.
A közgyűlés bezárása: Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem
határozatképes (tagok 50%-a + 1 fő), akkor a közgyűlést 30 perc elteltével 9 órakor
megismételjük, ekkor már a jelen levő tagok létszámától függetlenül.
A Nyék-Kurucles Egyesület vezetősége
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Köszönjük!

facebook.com/budapest2

Szekszárdit a poharakba
a Radovintól!

Látogassanak el a Radovin Hidegkútba, válogassák
össze kedvenc szekszárdi boraikat, mi pedig legalább
kétpalackos vásárlástól 15% kedvezményt adunk
a választott szekszárdi borokra.
Az ajánlat kizárólag a Radovin Borkereskedés hidegkúti szaküzletében, személyes vásárlás esetén érvényes. Csak a készleten lévő szekszárdi borokra. Az akció
a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. A kedvezmény igénybevételéhez
mutassák fel jelen hirdetést a vásárlás alkalmával.

radovin hidegkút

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu

1028 Budapest, Hidegkúti út 71.
Telefon: (1) 274-6129
hidegkut@radovin.hu

www.radovin.hu

2018/7 – április 21.
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Kedves Budai Lakosok!
Dr. Baráth Gábor fogszakorvos
vagyok, fogászati implantátumok
beültetésével foglalkozom.
A Déli pályaudvarnál található
rendelőmben, az Imperial Dental
Fogászaton fogadom
pácienseimet.

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

iológiai háttérrel.
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ElőzzE mEg
a bajt!
Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?
Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek.
Kérjen időpontot
ingyEnEs Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba
2018. április 23-tól május 4-ig.
Amplifon Hallásközpontok
II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Tel.: 06 1 221 55 66
II., Margit krt. 31-33.
Tel.: 06 1 336 02 98
III., Bécsi út 52.
Tel.: 06 1 439 18 97
amplifon.hu
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Szolgáltatások:
•
•
•
•

www.facebook.com/partyhome.hu

Helyszíni dekoráció
Héliumos lufi kiszállítás
Konfettivel töltött lufi
Egyedi luficsokrok

www.instagram.com/partyhome.hu

Budapest, Gábor Áron utca 74., Rózsakert bevásárlóközpont -1.szint (posta mellett)
+36 30 608 5363

