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KRESZ-tanpálya épült Pasaréten
Óvodás és kisiskolás korosztály számára létesített KRESZ-tanpályát a II. Kerületi
Önkormányzat a pasaréti Nagy Lajos tér
(Fenyves park) területén. Kismotorral, futóbiciklivel, rollerrel és gyermekkerékpárral
is lehet használni a KRESZ-parkot, amely
elsősorban tanulási célokat szolgál és a
Közlekedéstudományi Intézet szakértői bevonásával készült.

A pályát a Virág Árok Óvoda két nagycsoportja avatta fel Láng Zsolt
II. kerületi polgármester és Biró Zsolt bizottsági elnök közreműködésével. A polgármester elmondta, a park alsó, Pasaréti út melletti,
árnyékos részén épült a pálya, amelynek nyomvonalát úgy alakították ki, hogy a ligetes rész megmaradjon, fát ne kelljen kivágni.
Az útvonal a fák között vezet, így a gyerekek árnyékban játszhatnak
a nyári hőségben is – emelte ki.
A KRESZ-pálya tervezői sokféle közlekedési helyzetet szimuláltak, a tanpályán játékosan elsajátítható néhány KRESZ-szabály.
A gyalogátkelőhelyet, a jelzőlámpát, a körforgalmat és az útkereszteződést is KRESZ-tábla jelöli. A beruházás bruttó 36 millió

forintba került, ebből 21,5 millió forintot kapott az önkormányzat
– Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő közbenjárására
– központi költségvetési forrásból. A KRESZ-pályát a parkot látogató családokon kívül a közeli Virág Árok Óvodába járó gyerekek és
a szomszédos Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Fenyves utcai épületének tanulói is használhatják majd.
A parkban régóta működik játszótér, amelynek legutóbbi nagyobb
felújításakor 2014-ben új játszóvárat építtetett az önkormányzat,
alatta öntöttgumi burkolattal. Néhány éve létesült egy kültéri fitneszpark is a szomszédságában.
(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. (26. 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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péntek: 8.00-13.30,
100-as kapucsengő.
valamint minden páros
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Városrendészeti
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péntek: 8.00-11.30

Parkolási
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Tel.: 346-5599. Fax: 346-5515
E-mail:
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Átvették megbízólevelüket
a II. kerületi országgyűlési képviselők

Az április 8-i választást követően az átjelentkezéssel más helyszínen,
valamint a külképviseleteken szavazók voksainak összesítése után
megszülettek a jogerős választási végeredmények. Ezek szerint a II. és
XII. kerületet magában foglaló 3. számú országos egyéni választókerületben Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP), míg a II. és III. kerületi 4. számú
OEVK-ban Varga Mihály (Fidesz–KDNP) szerzett parlamenti mandátumot. Gulyás Gergely április 23-án vette át képviselői megbízólevelét
a Hegyvidéken dr. Völgyesi Miklóstól, a helyi választási bizottság elnökétől. Varga Mihálynak a 4. számú OEVB elnöke, dr. Földváryné dr. Orosz
Julianna adta át a négy évre szóló mandátumot május 2-án a II. kerületi
Polgármesteri Hivatalban. A megalakult új kormányban mindketten
miniszteri kinevezést is kaptak: Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget
vezető miniszter, míg Varga Mihály pénzügyminiszter lett.

Fotó: Sárközy György
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Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere, Gulyás Gergely megválasztott
országgyűlési képviselő, miniszter és Völgyesi Miklós, a helyi választási bizottság elnöke

Szalai Tibor, a II. kerület jegyzője, Földváryné Orosz Julianna, a helyi választási bizottság elnöke, Láng Zsolt polgármester és Varga Mihály mandátumot
nyert országgyűlési képviselő, miniszter

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

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

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

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

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

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

Tel.: 896-2457, e-mail: ha- Hétfő: 13.30–18, szerda:
tosag@02kh.bfkh.gov.hu 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
Szerda: 8–16.30
Péntek: 8–11.30
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Folyamatos a parkok és játszóterek fejlesztése

(Folytatás az első oldalról.)

A II. Kerületi Önkormányzat jelenleg 22 pihenőparkot
és 20 közterületi játszóteret tart fenn, ezek fejlesztése
és karbantartása folyamatos. Tavaly ősszel hat helyszínen is végzett munkálatokat a fenntartásában lévő
parkokban és játszótereken, nettó 140 millió forintból. Fitneszeszközöket telepítettek a Zsigmond térre, a
Fenyves parkban játszóeszközöket cseréltek, átfogóan
modernizálták a Cseppkő utcai játszóteret és új eszközökkel bővült a Nagy Imre téri játszótér. A Margit
parkban a kutyafuttató megújulásával egy időben a vízelvezető-rendszert is felújították, új padokat helyeztek
ki. A legnagyobb munka a Vérhalom téren zajlott, ahol
az elhasználódott hinták és játszóvár lecserélése mellett úgynevezett tematikus játszóhelyet is kialakítottak.
A tűzoltós játszótér az elmúlt időszakban rendkívül
népszerű lett a gyerekek körében.

A fenyőkkel ölelt Nagy Lajos tér

A játszótér fajátékai az 1970-es években

volt, körülötte pedig rózsalugas látszik a régi képeken.
A ’30-as években évről évre egyre jobban benépesülő
környéknek ez lett a maga kis sétatere, és amikor az
elemi iskola is megnyitotta a kapuit (1934-ben), a terepet birtokba vették a gyerekek is.
Ekkoriban telepíthették be a ma már magasra nőtt
fekete fenyőket, amelyek jellegzetes hangulatot kölcsönöznek a térnek – amit mindenki csak „Fenyves
térként” emleget. Pedig a neve hivatalosan, 1958 óta
Nagy Lajos tér: de nem a középkori nagy király, hanem
az író előtt tisztelegve, aki a környék lakója volt.
A térből a ’70-es években lett „szuper” játszótér,
ekkor számolták fel a világháborús légoltalmi medencét,
amely nagyjából a mai csúszdavár helyén volt. Ezekben az években – nyilván nem függetlenül a kiugró
adatoktól – fontos társadalmi téma lett a játszóterek
ügye, 1977-ben még többnapos szimpózium is volt a
témában Budapesten. A gyorsan növekvő fővárosban
felismerték, hogy a gyerekeknek kell megfelelő helyszín a mozgásra, de a tereket egyúttal az esztétikai és
erkölcsi nevelés helyszínének is tartották.
A Nagy Lajos tér Killer István tervei szerint újult
meg 1976-ra. Szinte egy időben a korszak legendás

játszótereivel: a Gellért-hegyi csúszdással, a Városliget
korosztályos parkjaival, vagy a Margit-szigetivel. (Tervezőjük is részben azonos volt.) A kor divatja szerint
a „Fenyvesre” is fából készült játékok kerültek: gerendákból emelt torony, háromszög házikó, fabirkák
és más állatok. Persze volt piros műanyag csúszda
és stabil fémhinta is. A terepszint teraszosítását és a
homokozók elkerítését is rönkökkel oldották meg, a
korsós szobor köré pedig talpfákból és kockakövekből
alakítottak ki sétányt. A játszószerek és rönkpadok
zömét a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság műhelyében
készítették, egyedileg ide, erre az erdei hangulatot
árasztó térre.
Az egykori, természetes anyagokat felvonultató játszótérből ma már kevés látszik, de az akkori koncepció
azért ma is visszaköszön itt-ott. A fenyők és a többi fa
(például néhány tekintélyes kőris) is időközben nagyra
nőtt az újabb és újabb generációk nagy örömére. Törzsük is ugyanolyan gyantás, mint egykor, amikor a ma
ott rohangáló gyerekek szülei még hasonló kisgyerekek
voltak, és a lovarda felől érkező, a térnek falusias miliőt
adó szagfoszlányok is megvannak még.

Viczián Zsófia

Sóvári János Korsós nő című szobra
1938-ban került a térre

Fotók: Fortepan

A Nagy Lajos téren, ezt bátran kijelenthetjük, immáron
generációk sora nőtt fel. De mióta van itt park? Ennek
eredtünk nyomába – mostani megújulásának apropóján.
A XIX. századi térképeken hiába is keresnénk a
környékbeliek számára oly kedves kis teret. Ez a vidéke
Budának akkoriban nem a hangulatos parkokról, hanem remek szőlőjéről volt híres: itt, a pasaréti lapály
felett az egész domboldalt „Termőoldalnak” hívták,
és legfeljebb csak egy-egy csőszház állt rajta. (Egyikük talán épp a tér felső sarka mellett.) A mai utcák
vonala azonban már jól kivehető: a parkot szegélyező
Hidász és Fenyves utca egy-egy árok volt, és a Pasaréti
út is ugyanott haladt, bár kissé szűkebb nyomvonalon.
Az első ház a környéken az 1870-es évek végén
bukkant fel (nagyjából a mai Hidász utca 23. helyén),
de az igazán jelentős változást a műszaki gyakorlótér,
illetve a Császári és Királyi Hadapródiskola századforduló környéki idetelepítése hozta. A tér is ekkor,
1904-ben kapott először nevet: Hidász tér lett. Nagyjából 110 éve a környéket is átszabták – legalábbis a
tervezőasztalon – a mai formájára: ekkor született terv
a mély és kanyargós Virág-árok rendezésére, és a széles
szerpentinút, a Branyiszkó út kialakítására. Ez utóbbi
kijelölte a park felső határát is. A teret hivatalosan
1937-ben nyilvánították parkterületté.
Érdekes, hogy sokáig átszelte egy kis árok, illetve
egy, annak nyomvonalát követő keskeny út, mely két
részre osztotta. Amikor Sóvári János Korsós nőt formázó szobra ide került 1938-ban, akkor még megvolt
(sőt, utána még évtizedekig). A terméskő talapzaton
térdeplő nőalak előtti medencében valamikor víz is
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Rangos elismerésben részesült
Budapest közbiztonságáért díjat
adományozott dr. Szalai Tibornak, a II. kerület jegyzőjének
Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy, fővárosi rendőrfőkapitány
április 20-án a rendőrség Teve
utcai Rendőrségi Igazgatási
Központban Szent György-nap
alkalmából. A díjban évente csupán egy személy részesül, aki a
közbiztonság érdekében végzett
kimagasló tevékenységével segíti
a rendőrség munkáját. Budapest
rendőrfőkapitánya az oklevél
mellé egy kézzel kovácsolt díszkardot is átadott a kitüntetettnek. A hivatalvezető a harmadik
díjazott, aki a rangos elismerést
megkaphatta az elmúlt évek során. Az alkalomból Szalai Tibor
interjút adott a Budai Polgárnak.

– Nem számítottam rá, nagy megtiszteltetés a Budapest közbiztonságáért díj, amit a Budapesti
Rendőr-főkapitányság alapítványának egyhangú szavazatával, a
fővárosi kerületi rendőri vezetők
és a főkapitány döntése alapján
kaptam meg. Ez megtisztelő elismerés II. kerületi vezetőként és
kerületben élő magánszemélyként egyaránt. Az elismerés egyben az önkormányzat erőfeszítéseinek is szól.
Mióta foglalkozik a közbiztonságot érintő feladatokkal?

Szalai Tibor
és Bucsek Gábor
a díjátadón

Tizennégy éve vagyok a kerület jegyzője, de a hivatalban már
jóval azelőtt kijelöltek kapcsolattartónak a rendőrséggel, és már
akkor tagja voltam – az önkormányzatot képviselve – a kerületi
közlekedésbiztonsági tanácsnak.
Korábbi munkakörömnél fogva
tagja lettem az úgynevezett robbantási bizottságnak. Mi intézkedtünk, ha a környéken fel nem

robbant lőszert, robbanótestet
találtak a városrészben. Biztosítottuk a helyszínt, a lakókat elhelyeztük, és kijelöltük a helyet,
ahol szükség esetén meg lehetett
semmisíteni a veszélyes szerkezeteket. Idővel ott találtam magam a II. Kerületi Közbiztonsági
Alapítvány felügyelőbizottságának az élén. Hozzáteszem, hogy
sem a kuratórium, sem a pedig

a felügyelőbizottság tagjai nem
kapnak tiszteletdíjat a munkáért.
A II. kerületiek közbiztonságáért végzett munkámhoz tartozik
az is, hogy a városrész balesetveszélyes kereszteződéseinek körforgalmasításával javítottunk a
közlekedésbiztonságon.
Szintén részese volt a II. kerület első térfigyelő-rendszerének
kialakításában.

A II. kerület és egyben az ország első, babapiskóta alakú körforgalma, amely a Törökvész út–Kapy utca–Csatárka út–Verecke lépcső
találkozásánál épült, a biztonságos közlekedést segíti

Útlezárás a Pasaréti úton egy II. világháborús robbanószerkezet miatt

A térfigyelőkamera-hálózat bűnmegelőző szerepe
jelentős, de a felderítésben is sok hasznát vette már a
rendőrség és a Városrendészet közterület-felügyelete
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Szalai Tibor, a II. kerület jegyzője

Az ezredfordulón írt ki pályázatot az önkormányzat az első, Széll
Kálmán téri kamerarendszerre,
de dolgoztam a rendszer bővítési feladataiban is. Korábban csak
a rendőrség nézhette a kamerák
képeit a kapitányság épületében,
később a közterület-felügyelők
vették át a figyelést. A rendszernek
komoly jelentősége van a bűnmegelőzésben, de gyakran a felderítésben is hasznát vették a rendőrnyomozók a rögzített felvételeknek.
Szerepe volt az önkormányzat
saját közterület-felügyeletének
létrehozásában is.
A ’90-es évek végén a képviselő-testület elé terjesztettem a
II. kerületi közterület-felügyelet

létrehozásának tervét, egy időre
pedig – még irodavezetőként – a
felügyeletem alá került az új szervezeti egység irányítása. Kezdetben hozzám tartozott az úgynevezett rendőrségi „portyaszolgálat”
koordinálása az önkormányzat
és a rendőrség között. A közös
rendőr és közterület-felügyelő
járőrszolgálat célja a frekventáltabb területek felügyelete. Ez
a szolgálat ma is eredményesen működik. Az önkormányzat
évente mintegy 33 millió forinttal támogatja a rendőrségnek ezt
a többletszolgálatát.
A rendőrséget és a polgárőrséget több módon is támogatja
az önkormányzat.

Az önkormányzat az alapítványon keresztül a kisebb tárgyi
eszközöktől a gépjárműig sok
mindent biztosított és biztosít
a kapitányságnak, de támogatjuk a munkatársak lakhatását
és jutalmazását is. Külön ki kell
emelni, hogy a II. kerület mindig jó munkakapcsolatot ápolt
a helyi polgárőr szervezetekkel,
amelyek a mai napig kiveszik
részüket a városrész közbiztonságának megőrzéséből. Kerületünk minden évben támogatja
hasznos munkájukat az alapítványon keresztül. Korábban részese
voltam a szervezetek feladatai és
az önkormányzat igényei összehangolásának is. Elmondhatom,
hogy polgárőreink és rendőreink
munkájára büszkék lehetünk,
hiszen évről évre kiváló eredményeket mutatnak fel a bűncselekmények visszaszorításában.
Ez csapatmunka. A rendőrök és a
közterület-felügyelők, valamint a
polgárőrök eredményesen együtt
tudnak dolgozni, ez a siker egyik
záloga. Nem véletlen az sem, hogy
sok rendőr szívesen jönne dolgozni a II. kerületi Rendőrka�
tányságra, mert itt jó a csapat, itt
jó dolgozni.
Minden jegyzőnek ennyi feladata van a közbiztonsággal kapcsolatban?
Azt nem mondanám, de a pályám során én mindig vállaltam

ezt. Ebben szerepe lehet annak
is, hogy egyéves korom óta élek a
II. kerületben, ami nagyon fontos
számomra. Követhettem a városrész fejlődését és közbiztonságának változását is.
Milyennek látja ma a kerület
közbiztonságát?
Az egyik lányom 22 éves, egyetemista. Számomra azt jelenti a
biztonság, hogy ha ő, mondjuk
késő este a Mechwart ligeten keresztül sétál haza, akkor nyugodt
lehetek, hogy nem éri bántódás.
Ha még nem is tökéletes, de érezhetően sokat javult a közbiztonság.
A biztonságérzet természetesen
mindenkinek mást jelent; a képviselő-testület által elfogadott
éves rendőrségi beszámolók egyre jobb eredményeket mutatnak,
ezek pedig mindenképpen hozzájárultnak a szubjektív biztonságérzet növekedéséhez.
SZEG
Április 20-án Bucsek Gábor
rendőr vezérőrnagy huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
dicséretben részesítette a Budapesti Rendőr-főkapitányság
több rendőrét, közalkalmazottját, kormánytisztviselőjét
és munkavállalóját, köztük
Seres Ernő rendőr alezredest,
a II. kerület rendőrkapitányát.

A rendőrség mellett a II. kerületi polgárőrszervezeteket is támogatja az
önkormányzat

Eligazítás a II. kerületi Rendőrkapitányságon a rendőrség és a helyi polgárőrök egyik közös közbiztonsági ellenőrzését megelőzően

Az önkormányzat idén is mintegy 33 millió forintot fordít a rendőrség és a közterület-felügyelet közös járőrszolgálatára
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Természetközelben a Föld napján

Április 22-én, a Föld napján számtalan hasznos, szórakoztató és ismeretterjesztő programmal várta a
kerületi családokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a II. Kerületi Önkormányzat a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében. Az előző évekhez hasonlóan idén
is több ezren döntöttek úgy, hogy ezt a napfényes
vasárnapot a természet közelében, a természettel
való ismerkedés jegyében töltik. A rendezvényen gyerekkoncertek, természetismereti ügyességi próbák,
kézműves foglalkozások szórakoztatták a vendégeket, akik a barlangi mentőszolgálat izgalmas mentési
bemutatóját is megtekinthették.

A falmászást és a kézzel készült
társasjátékokat is sokan kipróbálták

Aki nem merészkedett le az igazi barlangba, az bemászhatott,
majd kicsúszhatott ebből a barlangot imitáló különleges dobozból

A Föld napja egyik legizgalmasabb programja a Magyar Barlangi
Mentőszolgálat bemutatója volt

Délelőtt a Csudatáska Társulat, délután Szalóki Ági (képünkön) énekeltette meg ifjú közönségét

Erdeink és vizeink állatvilágát is megismerhették az érdeklődők. A sok érdekességet bemutató standokat Láng Zsolt
polgármester kisfiával együtt látogatta végig
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Önkéntesekkel lett szebb és tisztább a kerület
Százhúsz köbméter szemetet szedtek össze az önkormányzati takarításon

A II. kerületi Polgármesteri Hivatal dolgozói,
valamint a tavaszi nagytakarításhoz csatlakozott magánszemélyek és közösségek
segítségével mintegy 120 köbméternyi hulladéktól szabadult meg a II. kerület. Közel
kétszázan vettek részt a II. Kerületi Önkormányzat idei környezetvédelmi akciójában.

A legtöbben április 20-án húztak kesztyűt és ragadtak szemeteszsákot, hogy minél nagyobb területet szabadítsanak meg az eldobált szeméttől,
a szándékosan kihelyezett, olykor ipari men�nyiségű lomtól. Mások még a hosszú hétvégén is
dolgoztak, hogy megtisztítsák a vállalt területet.
Az önkormányzat szervezésében a Vízmosás
utcában, a Hidegkúti út külső részén, a Szép
Juhászné úton és a Gyöngyvér utcában szedték
a Polgármesteri Hivatal dolgozói a szemetet,
ezeken a helyszíneken kerületi lakók is csatlakoztak a szemétszürethez. Lakossági kezdeményezés alapján tisztították meg a pesthidegkúti
régi temetőt és környékét, a Hűvösvölgyi úttól (a
végállomástól) a Stop Shop bevásárlóközpontig
húzódó erdőrészt, a Görgényi út–Kondor út–
Szalonka út környékét, a Szipka utcai erdei utat
a Kondor úttól a Kőhegyi útig, a Cseppkő utca–
Pálvölgyi út környezetét, a Budenz úti sportpálya
és játszótér környezetét, valamint a Heinrich
István utca–Völgy utca közötti szakaszt. A Szent
Angéla gimnázium tanulói a József-hegyi kilátó
környékén takarítottak.
A hivatal ezúton is köszöni a lakosság aktív
segítségét. Az önkéntesek mintegy 120 m3 hulladékot gyűjtöttek össze, amit a Környezetvédelmi Osztály szállíttatott el. A programot jövőre is megrendezik, de a vállalkozó szellemű
és a környezetükért tudatosan tenni is akaró
kerületi lakosok az év során bármikor jelezhetik eszközigényüket a kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu címen. Ha szeretnék ös�szegyűjteni a hulladékot egy-egy közterületről,
a Környezetvédelmi Osztály biztosítja a szükséges kellékeket, valamint elszállíttatja mind az
összegyűjtött zsákokat, mind a nem zsákolható
hulladékot. Sajnos, még mindig sokan vannak,
akik a fotókon is látható tetemes mennyiségű
szemetet kihordják a közterületekre, a parkokba
és az erdőkbe.
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Rendeződnek az állapotok a Hidász utcában

A Budai Polgár márciusi számában A polgármester postaládájából című rovatban beszámoltunk róla, hogy többen megkeresték Láng Zsolt
polgármestert és a II. Kerületi Polgármesteri
Hivatalt a Hidász utca elején uralkodó áldatlan
állapotok miatt. A Hidász utca 2. szám alatti ingatlan nem az önkormányzat tulajdona, hanem
magántulajdon, ezért a polgármester levélben
kereste meg a terület tulajdonosát haladéktalan intézkedést kérve a területen lévő lomok
elszállításával és az itt uralkodó állapotok
mihamarabbi felszámolásával kapcsolatban.
Ezzel párhuzamosan a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal hulladékgazdálkodási eljárást
indított a tulajdonossal szemben, felszólította a
lomok mihamarabbi eltakarítására és a terület
rendezésére, illetve értesítette a Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztályát is a kialakult helyzetről, amely kiküldött végzésében figyelmeztette és felszólította a tulajdonost a jogkövető
magatartásra.
Úgy tűnik, a fenti lépések nem voltak
hiábavalóak: az évek során felgyülemlett több
konténernyi lomot és szemetet a tulajdonos
néhány héten belül elszállíttatta. Emellett a
Polgármesteri Hivatalnál engedélyt kért és
kapott kerítés építésére, így előreláthatólag
rövid időn belül megkezdődik a terület bekerítése, ami véglegesen megszüntetheti azt
a lehetőséget, hogy a területen illetéktelenek
tartózkodjanak.

A törvény harminc napot ad a pártoknak
a választási plakátok eltávolítására

Több száz választási plakát lepte
el kerületünket is a kampányidőszakban, ám a választási eljárásról szóló törvény értelmében
a pártoknak, jelölőszervezeteknek ezeket 30 napon belül – május 8-ig – el kell távolítaniuk.
A kampányidőszak alatt kerületünket is elborították a különböző pártok plakátjai, hirdetései.
A II. Kerületi Önkormányzat a
választási időszakban a hirdetőtáblákhoz hasonló „kampányoszlopokat” helyezett ki a közterületekre, a jelöltek és a pártok
ezekre ingyenesen ragaszthatták
fel plakátjaikat, szóróanyagaikat.
Így próbálták megelőzni a „vadkampányolást”, vagyis azt, hogy
a pártok aktivistái a plakátokat
házfalakra, villanyoszlopokra,
telefonfülkékre, buszmegállókra
vagy aluljárók falára ragasszák fel.
A választás után azonban újabb
feladat vár a jelöltekre és a segítőikre. A választási eljárásról szóló
törvény szerint ugyanis a plakátokat a szavazást követő 30 na-

pon belül kötelesek eltávolítani:
„A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles
eltávolítani, vagy ennek elmaradása
esetén az eltávolítás költségét viselni”
– hívja fel a figyelmet a törvény. Ez
azt jelenti, hogy erre a pártoknak
május 8-án 16 óráig van idejük.
A határidőt követően a II. kerületi közterület-felügyelők járják
majd városrészünket, a netán kint
maradt plakátokat az önkormányzat eltávolíttatja és begyűjti.
– A választási törvény szerint
30 napon belül kell eltávolítania
a plakátokat annak, aki kihelyezte
– mondta lapunknak Szalai Tibor
jegyző, a helyi választási iroda vezetője. – Ez lehet jelölőszervezet,
vagy az, akinek az érdekében kihelyezték. Ha 30 napon túl, a határidő lejártát követően még plakátot találunk kint, azt a hivatal
munkatársai begyűjtik, ám ennek
költségét a jelölőszervezeteknek
kell állnia – hangsúlyozta a II. kerület jegyzője.

Védekezzünk a parlagfű
és az allergén gyomnövények ellen!
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya ismét felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók
figyelmét, hogy ingatlanjaikon időben gondoskodjanak a növényvédelmi
munkálatok elvégzéséről. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az ingatlan és az úttest közötti szakasz rendben tartása is a tulajdonosok vagy a
lakók kötelezettsége a Fővárosi Közgyűlés a főváros köztisztaságáról szóló
48/1994. (VIII.1.) rendelete alapján.
A parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozására a törvény az
adott év június 30-át jelöli meg. Amennyiben az ingatlanon a parlagfű irtása
elmarad, úgy július 1-jétől a hatóság azonnali kényszerkaszálást rendelhet el,
amiről az ingatlantulajdonost vagy földhasználót nem szükséges előzetesen
értesíteni. A kaszálás költsége teljes egészében a tulajdonos(oka)t terheli,
illetve a jogszabály szerint ilyenkor növényvédelmi bírságot is ki kell szabni.
Az emberi egészséget veszélyeztető más allergén gyomnövények esetében
a hatóság első lépésként határidő megadásával kötelezi az ingatlan tulajdonosát vagy a föld használóját arra, hogy gyommentesítési kötelezettségének
tegyen eleget. Amennyiben a döntésben megadott idő eredménytelenül
telik el, úgy a hatóság abban az esetben is kényszerkaszálást rendel el.
A Környezetvédelmi Osztály munkatársai továbbra is fokozottan ellenőrzik
a belterületi földeket, telkeket, és megteszik a szükséges, jogszabályban
előírt intézkedéseket.

BEJELENTÉS TEHETŐ parlagfűvel, vagy más, allergén gyommal fertőzött telek esetén a Környezetvédelmi Osztálynál (1027
Frankel Leó út 5.) a 346-5725-ös telefonszámon.
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Fogadj örökbe egy
közterületet!
AUGUSZTUS 31-ig lehet jelentkezni

Idén hosszabb idő áll a II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez csatlakozók rendelkezésére a jelentkezéshez,
így segítve azokat, akik tavaszi telepítésű
növények ültetésével valósítanák meg
egy-egy közterület szépítését.
A támogatás a II. kerülethez tartozó
közterület rendbetételére és kialakítására,
valamint a helyreállított terület folyamatos gondozására használható fel. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolításának
biztosítása érdekében a pályázatokat
folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálják el. A pályázat beérkezésének végső
határideje: 2018. augusztus 31., péntek.
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás
mértékének felső határa bruttó 400
ezer forint, a pályázati támogatás maximuma pedig a teljes költségvetés 70
százaléka lehet.
A pályázati kiírás (pályázati felhívás
és adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerulet.hu), illetve kérésre elektronikusan
is megküldik az érdeklődőknek. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
Fábián Tamara polgármesteri referens
ad a (06 1) 346-5545-ös telefonszámon,
vagy a fabian.tamara@masodikkerulet.
hu e-mail-címen.
A II. Kerületi Önkormányzat örömére
szolgál, hogy évről évre mind többen
jelentkeznek a pályázatra, így járulva
hozzá városrészünk tisztán és rendezetten tartásához.
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Föld napi „Állati jó suli-buli”

A Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola másfél évtizedes hagyománya,
hogy a Föld napja alkalmából az iskola teljes diáksága – tanárai vezetésével – kivonul a
Fővárosi Állat- és Növénykertbe, és ott egy tudományos ismeretterjesztő csapatvetélkedőn
vesz részt „Állati jó suli-buli” címen minden évben.

Az esemény egyik fő célja a környezettudatos szemléletmód kialakítása, erősítése a
diákok körében és általában a természetes
környezet értékelése és védelme. Mindez
pedagógiai haszonnal is jár, hiszen nagyban erősíti a gyerekek szolidaritásra való
hajlamát, az állatokra, emberekre való odafigyelésüket. További pedagógiai cél az is,
hogy az állatkerti program lebonyolításába
rendszeresen bevonják a nagyobb diákokat
is, akik a kicsik vezetésével, irányításával
komoly felelősségtudatra tesznek szert.
A napot játékos tanulással töltik el a gyerekek. Az elsősök és a másodikosok emlős- és madármegfigyelést végeznek, a 3–6.
osztályosok pedig ötfős csapatokban az erre

az alkalomra szerkesztett feladatlap kérdéseire válaszolnak. A kérdések az évfolyamoknak megfelelő tananyaghoz kapcsolódnak, de az állatkerti állatok és növények
tulajdonságairól szólnak. A versenyt eredményhirdetés és jutalomosztás zárja. Különlegessége a programnak, hogy az utóbbi
években a Diákönkormányzat vezényli le az
akadályversenyt. Mivel az iskola létszáma
ötszáz fő fölött van, egy sajátos rendszert
találtak ki arra, hogy mindenki élvezhesse
a képességeinek megfelelő feladatot. A nap
során így a diákok nemcsak gyönyörködtek
az élőlényekben, hanem tudásukat is gyarapították – tájékoztatta lapunkat Gerőcsné
Czeglédy Irén, az iskola tanára.

Megújult az iskolakert a Klébiben

A Klebelsberg Kuno gimnázium immár
másodszor vesz részt az Erasmus plus
pályázaton öt partnerországgal együttműködve. Németország, Portugália, Szlovénia, Görögország, Spanyolország, valamint Magyarország tanárai, illetve diákjai
a klímaváltozás témakörében tartanak
műhelyfoglalkozásokat, prezentációkat
és gyakorlati foglalkozásokat. Ennek
keretében szépült és újult meg a Klébi
komposztudvara és iskolakertje a Komposztáló Kerület Program segítségével.
Az oktatótáblák kihelyezése mellett 37
szorgos kéz ültetett virágot, azt üzenve,
hogy a klímaváltozás ellen, országoktól
függetlenül, mindenkinek tennie kell.
A program keretében a következő diákcsere Görögországban, illetve Portugáliában lesz.
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Fontos mérföldkőhöz érkezett a Csillagszeműek

Huszonöt évvel ezelőtt, 1993-ban alapította
az azóta Magyar Örökség, Prima Primissima
és Európa Táncdíjjal is elismert Csillagszemű
Táncegyüttest Timár Sándor koreográfus és
felesége, Timár Böske táncművész. A Csillagszeműek családja azóta óriásivá nőtt, tagjai
száma ma már az ezerhez közelít – háromévestől egészen a felnőtt korosztályig.

A Timár házaspár másfél évtizedig volt kerületünk lakója, de azóta is ezer szállal kötődik
városrészünkhöz. A Csillagszeműek rendszeresen fellépnek a II. kerület ünnepi és kulturális rendezvényein, többek között 2014-ben a
díszpolgári gálán vagy a Pesthidegkúti Polgári
Körök Szövetségének bálján, és kísérték már a
II. Kerületi Önkormányzat delegációját testvérvárosunkba, a törökországi Finikébe is.
Timár Böskével a Marczibányi Téri Művelődési Központban beszélgettünk, amely – akárcsak a hidegkúti Klebelsberg Kultúrkúria – a
tánccsoport állandó próbahelye. – Tizennégy
éves koromig semmi közöm nem volt a tánchoz – meséli a ma már világhírű együttes vezetője. – Versenyszerűen tornásztam elsőtől
nyolcadikig, de mivel a középiskolát – édesanyám kívánságára – a Kölcsey gimnázium
franciatagozatán végeztem, ahol még délután
is volt nyelvoktatás, ezt már nem lehetett ös�szeegyeztetni az edzésekkel. Nagyon szomorú
voltam, hiányzott a mozgás. Az egyik nővérem
udvarlója, későbbi férje Timár Sándornál táncolt a Bartók Béla Táncegyüttesben, és felajánlotta, ha érdekel a néptánc, elvisz felvételizni.
El is mentünk együtt, de mielőtt sor kerülhetett volna a felvételire, Sándor leültetett, hogy
nézzem meg a bemelegítést, ami gimnasztika
volt. Versenytornászként ezt nem találtam elég
izgalmasnak, fogtam magam, és szó nélkül elmentem. Későbbi sógorom nagyon leszidott, és
másnap visszavitt. Akkor már Sándor is látta,

A Csillagszeműek Társulata rendszeresen fellép a II. kerület ünnepi és kulturális rendezvényein

hogy nem vagyok egy türelmes típus, jó lesz velem azonnal foglalkozni. A felvételim sikerült,
bekerültem a táncegyüttesbe. Ez 1970-ben volt.
Akkor már táncosnak készült?
Magyar–francia szakos tanár szerettem volna lenni. A pedagógusi pálya nagyon vonzott.
De közben Sándor – ahogy nekem később elmesélte – felfedezte tehetségemet nemcsak a
táncban, hanem az oktatásban is. Gyakran befogott segítőnek, és két év elteltével már rám
bízta az utánpótláscsoport vezetését. Ő beszélt
rá arra, hogy a táncot és a táncpedagógiát válasszam hivatásul.
Akkor mélyült el magánéleti kapcsolatuk is?
Az érettségi másnapján mentem férjhez,
korengedménnyel. A nagy sietségnek praktikus

Timár Böske a Marczibányi téren próbál a Timár Táncakadémia ifjú táncosaival

okai voltak, mert egy akkor épülő hűvösvölgyi
lakáshoz lehetett támogatást kapni, de az csak
házaspároknak járt, a támogatás igénylésének
határideje pedig valamivel a 18. születésnapom
előtt volt. A Sándorral való találkozás az egész
életemet meghatározta, és a házastársi kapcsolatunk mellett a kezdetektől kialakult mester és
tanítványa viszony is megmaradt a mai napig.
Én nem a 26 év korkülönbség miatt érzek tiszteletet iránta, hanem mert a mesterem.
Miért döntöttek úgy, hogy önálló tánccsoportot alakítanak?
Sándor 1981-ben lett az Állami Népi Együttes művészeti vezetője, akkor kerültem én is
oda. A tizenkét év Bartók együttes után ez
újabb tizenhat év tanulást és tapasztalatot jelentett. Ez idő alatt öt gyermekünk született.
Ekkor erősödött meg bennem az elhatározás,
hogy szeretnék egy saját gyermekcsoportot,
ahol a saját módszerünkkel taníthatnám a
gyerekeket. Még az Állami Népi Együttes kötelékében hoztuk létre a gyermek táncegyüttest. Ötven fővel indultunk, és az évad végére
150-re emelkedett a létszám. Ez olyan tömeg
volt, amit már az Állami Népi Együttes nem
tudott vállalni. Ekkor, 1993-ban hoztam létre
elsőként – és azóta is egyedüliként – egy táncművészeti vállalkozást.
Ami a zenében a Kodály-módszer, az a
táncban a Timár-módszer, mondják a hozzáértők. Mi a lényege?
Nagyon megtisztelő, és számomra nagyon
kedves ez a meghatározás. Vásáry Tamás zongoraművész szerint a módszerek egyenesen ikertestvérek. A miénk nagyban hasonlít a táncházmódszerhez. Lényege, hogy minél kisebb
korban kezdjük el a tánctanítást, hogy a mozgás természetes módon épüljön be a gyerekek
életébe. Anyanyelvi táncoktatásnak is hívjuk,
hiszen kis túlzással az anyatejjel együtt szívják
magukba a gyerekek a zenét és a táncot. A tánc
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A Csillagszeműek Társulata fellépett a Hidegkúti Családi Piknik idei rendezvényén is

remek eszköz, de közben rengeteg mást is kapnak a tanítványok. Megtanulnak alkalmazkodni
úgy, hogy közben rengeteg sikerélményük van
és formálódik az ízlésük, a világlátásuk.
Hogy tekint vissza erre a negyedszázados
múltra?
A 25. születésnap egy fontos mérföldkő.
Rengeteg szép élményt szereztünk: számtalan utazás, fellépés, próbák. Több generáció
is felnőtt közben. A mai kicsik, akik együtt
táncolnak és utaznak a nagyokkal, nagyon felnéznek rájuk, ők pedig pontosan tudják, hogy
mindig példát kell mutatniuk. Tényleg olyanok
vagyunk, mint egy nagy család.
Nagyon megváltozott a világ is ez idő alatt,
amihez alkalmazkodnunk kell. Mások a mai
gyerekek. Talán a számítógépes világ okozza,
de már nem tudnak úgy összpontosítani. Ahhoz a koreográfiához, amit húsz éve két próba
alatt tanítottunk be, most hetekre van szükség. A módszer alapvetően ugyanaz, de sokkal
több fejlesztő gyakorlatot iktatunk be a próba
menetébe. Nálunk nincs felvételi, mindenkit
felveszünk hároméves kortól. De akin látjuk,
hogy tehetséges és komolyan is veszi a táncot,
azt a Csillagszeművel párhuzamosan működő
Timár Táncakadémiára irányítjuk át.
Mit kívánna a 25. születésnapra?
Hogy a jövőben is megmaradjon, töretlenül fejlődjön, és magas színvonalon működjön
a Csillagszeműek Társulata. Mi megtettük a
magunkét, kineveltük az utódokat – beleértve
a saját gyerekeinket – most majd rajtuk a sor.
Péter Zsuzsanna
A negyedszázados születésnapot
a társulat hat hónapon át tartó, tíz előadásból álló programsorozattal ünnepli,
amelynek nyitó darabját január 29-én a
MOM Kulturális Központban láthatták a
nézők. A jubileumi évadból még két előadás van hátra: MÁJUS 19-én 19 órakor a
Marczibányi Téri Művelődési Központban
a felnőtt korosztály műsorát lehet megtekinteni, a záró esemény pedig JÚNIUS
12-én 19 órakor kezdődik az Erkel Színházban. A gálaesten több mint ezer szereplő
lép majd színpadra, a műsorvezető Kudlik
Júlia, az est fővédnöke a köztársasági elnök
felesége, Herczegh Anita lesz.
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Szervátiusz Tibor szobrászművész emlékére
Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz
Tibor, a II. kerület díszpolgára. A Kossuth-díjas szobrászművészt, a nemzet
művészét a II. Kerületi Önkormányzat
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
saját halottjának tekinti.

Szervátiusz Tibor 1930-ban, Kolozsváron született.
Egész életét meghatározta az Erdélyt az anyaországtól
elszakító trianoni szerződés okozta kisebbségi sors. Első
mestere édesapja, Szervátiusz Jenő volt, az ő művészetéből vette át és fejlesztette tovább a népi fafaragás, a
székely népművészet szobrászati elemeit. 1949 és 1955
között a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán tanult.
Közel ötvenéves koráig próbált szülőföldjén alkotni,
de a fennálló rendszerben kétszeresen is elnyomottnak
érezte magát: nem volt híve a szocializmusnak és magyar művészként alkotott román fennhatóság alatt.
Végül 1977-ben települt át az anyaországba, és a II.
kerület zöldjében talált lassanként otthonra. Hosszas
csatározások után elérte, hogy a kerület határán kialakuló utcájukat Csíksomlyó utcává kereszteljék. De
nem csak ezzel próbálta választott lakóhelyét otthonná tenni. Ereklyéket, tárgyakat, sokáig visszatartott
szobrait hozta át szülőföldjéről. Az édesapja halálakor
Gyimesből hozott fenyőfacsemeték megnőve erdőt
varázsoltak a háza köré.
Az 1950-es években elsősorban népi témák foglalkoztatták: moldvai, gyimesi csángók, csíki székelyek
ihlette modorban fából készítette szobrait. 1952-ben
Kalotaszegen egy nagypénteki istentisztelet döntő élményt adott alakuló művészetéhez: megfaragta első népi
ihletésű, de modern portréját, a Kalotaszegi madonnát.
1957–77 között az erdélyi kisebbségi művészsors szűk
korlátokat szab számára, e korszak egyik legjelentősebb
műve a Tüzes trónon alkotása, amely Dózsa György tragédiájába sűríti a magyarság szenvedésének történetét.
A nyugati modern művészettel való találkozás új
utakra indította. Vas- és bronzszobrokat is készített,
domináns anyaga a fa és a kő; egyéni szobrászati
formanyelvét elsősorban ezek körében alakította ki.
Sokoldalú művészként több stílusban is alkotott az expresszionizmustól a geometrikus absztrakción át a törzsi
művészetre emlékeztető szobrokig. Több szoborciklus,
számos történelmi ihletésű szobor és jelentős köztéri
alkotások kerültek ki műhelyéből. Művészi céljairól
így vallott: „– Művészetet magyart, de egyetemesen
emberit kell teremtenem. Úgy kell a szobrászatban
alkalmaznom a század plasztikai törvényeit, hogy

általuk ennek a népnek a nyelvén, ennek a népnek a
múltját, történelmét, tragédiáit, katartikus élményeit
fogalmazzam meg.”
Figurális szobrai erősen kötődnek a természeti-tapasztalati valósághoz, Közép-Európa történelméhez, az
emberi humánumhoz. Harmóniaszobrai a népi művészetből kiinduló figurákat, népszokásokat örökítenek meg.
Portréi összefoglalások, idolok, „lét-portrék”; szellemi
kiválóságaink, történelmi elődeink arcát jelképpé formálják. Több szobrot is készített Petőfi Sándorról, Ady
Endréről, Bartók Béláról és Szabó Dezsőről. Számos
kiállítása volt itthon és külföldön. Jelentősebb köztéri
szobrai: Életfa (1984) Csongrád; Az idő kapujában (1994)
Orosháza; Magyar oltár (1996) Budapest, Kőbánya, Szent
László tér; 1956-os emlékmű (2001) Budapest, XXII. kerületi Városház tér; Tiszta forrásból (2016) Kecskemét,
a Kodály Intézet előtt.
1983-tól kiállították műveit a Magyar Nemzeti
Galériában, több budapesti galériában, Sopronban,
Kecskeméten, Szekszárdon, Egerben, Szegeden, Székesfehérváron, Debrecenben Helsinkiben, Berlinben,
Bécsben, Rómában.
Alkotásai láthatók a Magyar Nemzeti Galériában, a
Magyar Nemzeti Múzeumban, a kolozsvári Művészeti
Múzeumban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, az Ady
Emlékmúzeumban, a budapesti Millenniumi Udvarban,
a kolozsvári Szervátiusz Múzeumban, a nagyváradi Ady
Múzeumban, a gyulafehárvári Történeti Múzeumban.
Munkásságáért többek között a Magyar Köztársaság
Érdemrend Középkeresztjével (1992), Kossuth-díjjal
(2001) és Magyar Örökség díjjal (2003) tüntették ki.
Szervátiusz Tibor 2010-ben lett a II. kerület díszpolgára.
A szobrászművész temetése május 15-én
15 órakor lesz a Fiumei Úti Sírkert művészparcellájában.

2010-ben Láng Zsolt polgármester adta át a II. kerület
díszpolgára kitüntetést Szervátiusz Tibornak

A pasaréti Páduai Szent
Antal plébánia rózsakertjében található a szobrászművész Rózsakerti
Madonna című alkotása
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Ingyenes önkormányzati programok időseknek
Az Idősügyi Tanács helytörténeti sétája

05. 15.
kedd
16.30

A II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa kerületi helytörténeti sétára várja a városrészünkben
élőket MÁJUS 10-én 10 órára a Napraforgó utca
elején lévő hídhoz, ahonnan Kapovits Réka okleveles
építészmérnök kalauzolásával indul vezetés a Napraforgó utcai kislakásos mintatelepre. A séta időtartama
körülbelül 1 óra. Eső esetén elmarad. A helyszín né-

Májusban is Ki nyer ma?

hány percre található a 61-es vagy az 56-os villamos
Zuhatag sor megállójától. A séta térítésmentes, de
előzetes regisztrációhoz kötött. A csoport létszáma
legfeljebb 20 fő. Jelentkezni május 7–9-ig a seta@
masodikkerulet.hu e-mail-címen, a név, e-mail-cím,
telefonszám megadásával lehet. Minden érdeklődőt
vár a II. kerületi Idősügyi Tanács.

A II. kerületi
Idősügyi
Tanács
programja

A Ki nyer ma? Játék és muzsika 70 percben című
népszerű műsor legközelebb MÁJUS 15-én
16.30-kor lesz látható a Marczibányi Téri
Művelődési Központban.
A vetélkedővel párosuló művészeti esteket
a „Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert ötletadó, Czigány György vezeti. A májusi játékban
közreműködik: Király Miklós operaénekes,
Neumark Zoltán zongoraművész, Szalóczy Pál
előadóművész.
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy
váltása szükséges. A jegyek átvehetők személyesen a művelődési központ információs
pultjánál. Továbbiak: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu (1022 Marczibányi tér 5/a).

Okostányér – előadás az egészségről

A hazai felnőtt lakosságnak szóló új táplálkozási ajánlás, ami praktikusan és közérthetően mutatja meg, hogyan
állítsuk össze a napi étrendünket, hogy ne csak finom, hanem egészséges is legyen, ez az okostányér. Az új
ajánlásban nincsenek tiltott élelmiszerek, ételek, csak a mennyiség és a mérték az, amire figyelni kell. Az OKOSTÁNYÉR®-t a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége készítette, rendelkezik a Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszer-tudományi Tudományos Bizottságának ajánlásával. A II. kerületi Idősügyi Tanács szervezésében
Erdélyi-Sipos Alíz dietetikus, táplálkozástudományi szakember tart előadást MÁJUS 10-én 14 órától a II. Kerületi
Önkormányzat I. Sz. Gondozási Központ Idősek Klubjában (1027 Bem József tér 2.). Minden érdeklődőt várnak.

Tavaszköszöntő bál
Pesthidegkúton

A Klebelsberg Kultúrkúria adott otthont április 20-án a 2. Tavaszköszöntő bálnak, amit
a II. kerületi Idősügyi Tanács éves programja alapján a III. Sz. Gondozási Központ
munkatársai szerveztek. A mulatságon részt
vett mintegy nyolcvan nyugdíjaskorú kerületi lakos, akik fiatalos lendülettel táncoltak
zárásig. Az élőzenét Kelemen Gyula előadóművész, „örökös tag” biztosította. A rendezvényen részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő,
Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója és Makra Krisztina
önkormányzati képviselő.
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Szeretik az irodalmat és az olvasást

A 25. Arany János Irodalmi Verseny kétnapos országos döntőjére ötven középiskolás diák érkezett Tatára az ország 18 intézményéből.
A II. kerületi középiskolások elsöprő sikert arattak, a döntő 7 aranydiplomájából a II. kerületiek hármat, a 7 ezüstből kettőt, a 11 bronzdiplomából pedig négyet nyertek el.

Országos szinten ötszáz diák indult, ebből a kétnapos tatai döntőbe ötven középiskolás került
be, akik már a novemberi fordulóra elolvasták azokat a műveket, amelyeknek ismeretéről
számot kellett adniuk. Ezúttal
Arany János Losonczi István és
Szent László füve, Jókai Mór A
debreceni lunátikus, Heltai Jenő
A néma levente, Kós Károly Varju
nemzetség, Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! Fiala Borcsa
Szerinted?! és Tótfalusi István
a Nibelung-sztori című alkotásairól kellett gondolkodniuk.
Az első megmérettetés legjobb
eredményét elérő tanulók kaptak
meghívást a döntőre, amit április 7-én és 8-án rendeztek Tatán
az Eötvös József Gimnáziumban.
A tehetséggondozó verseny cél-

kitűzése az – amit a verseny elindítója, dr. Kelecsényi László
fogalmazott meg –, hogy „olvastatni kell a diákjainkat, és gondolkodtatni, beszéltetni az olvasottakról”. A versenyzőkre háromórás
szövegalkotási feladat, majd
háromfordulós szóbeli megmérettetés várt a szombati napon és
vasárnap délelőtt. A 25. verseny
eredményhirdetésén 25 diplomát
osztottak ki a legeredményesebb
diákoknak: 7 aranyat, 7 ezüstöt,
11 bronzot. Valamennyi résztvevő emléklappal, jutalomkönyvvel,
a díjazottak könyvcsomagokkal,
felkészítőik az operairodalom
könyves-CD-kiadványaival térhettek haza – számolt be az eseményről Csúzyné Harasztosi Julianna, a tatai munkaközösség
vezetője.

Eredmények
Aranydiploma: Rádi Rebeka (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium), Ötvös Kinga (II.
Rákóczi), Tomcsányi Sára (Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium).
Ezüst: Fábián Luca Réka (Baár–Madas református gimnázium), Kalotai Dávid
(II. Rákóczi). Bronz: Kalotai Máté (II. Rákóczi), Győrffy Emese (Baár–Madas),
Lendvai Ágnes (Baár–Madas), Horváth Veronika (Baár–Madas).

A kép jobb szélén Ötvös Kinga, bal szélén Rádi Rebeka, a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium aranydiplomás tanulói

Németh Júlia és az aranydiplomás Tomcsányi Sára, a Szent Angéla gimnáziumból

Tehetséges diákok Kincsestára

Április 20-án rendezték meg a Marczibányi Téri Művelődési Központban a hagyományos Rákóczi Kincsestár
programot, ahol a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium legtehetségesebb diákjai mutatkoztak be. Ének, modern tánc,
komolyzene, kabaréjelenet és szavalat várta az érdeklődőket, míg a második részben Rejtő Jenő két bohózatát
adták elő az iskola színjátszói. A rendezvény résztvevőit Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató köszöntette, az
önkormányzatot Skublicsné Manninger Alexandra képviselte.

Óvodai beiratkozás
A beiratkozás időpontja: 2018. MÁJUS 7–11-ig.
Az óvodák elérhetősége és a felvételi körzetek
megtekinthetők a www.masodikkerulet.hu/intezmenyek/oktatasiintezmenyek linken. A beíratáskor
be kell mutatni a gyermek személyazonosítására
alkalmas okmányt, a lakcímkártyát, továbbá a
szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Az óvoda vezetője az óvodai
felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését
határozati formában legkésőbb 2018. június 12-ig
közli a szülővel.
Bölcsődei jelentkezés
A szülők felvételi kérelmüket az óvodai előjegyzések
időpontjával megegyezően a 2018/2019-as gondozási évre a 2018. MÁJUS 7–11-ig tartó héten – a
bölcsődei felvételi adatlap kitöltésével – közvetlenül
a bölcsődék vezetőihez nyújthatják be. A II. Kerületi
Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék címe
a www.masodikkerulet.hu honlapon megtalálható.
A felvételhez szükséges adatlap és jövedelemnyilatkozat, a személyi térítési díj megállapításáról
elnevezésű nyomtatvány a II. kerületi Egyesített
Bölcsődék honlapján (www.IIkeruletibolcsik.hu)
a letöltés címszó alatt megtalálható.
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KIÁLLÍTÁSOK

május 10.
csütörtök 18.00

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 11. – JÚNIUS 10-ig: Éltető valóság. Pécsi Zsolt kiállítása. A kiállítást Kéry Bálint Bence grafikusművész nyitja meg május 11-én 18.15-kor (1022 Marczibányi tér 5/a).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁJUS 8–29-ig: A grafika hónapja. A Magyar Grafikusművészek Szövetségnek kiállítása (1027 Kapás utca 55.).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján MÁJUSBAN V. Mosolygó Ildikó Életképek című kiállítása tekinthető meg (1024
Keleti Károly utca 5.).

ZENE

SZÍN-JÁTÉK

a Magyar Képzőművészek és Iparművészek
Szövetsége Festőművészeti Szakosztályának tárlata
A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér
művészeti író május 10-én 18 órakor.

május 26.
szombat
15.00-19.00

Molnár Ferenc:

A TESTŐR

a Kecskeméti
Katona József Színház
vendégjátéka
Rendező: CSEKE PÉTER

május 31.
csütörtök 19.00
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 11., 19.00: Grazioso zeneszalon. Meghívott vendégek: Z. Lendvai
József és Hévízi Virág ifjú hegedűművész-jelöltek. Házigazda: Detvay Mária Marcella. MÁJUS 12., 18.00: Echo II.
koncert (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. MÁJUS 18. és 19., 10–18 óra: Takács Nagy Gábor vonósnégyes-kurzusa. Demonstrátor és állandó
résztvevő a Classicus Quartet. MÁJUS 18., 16.30: Vikárius László, a Bartók Archívum vezetőjének zenetudományi
előadása Bartók vonósnégyesei a keletkezéstörténeti források tükrében címmel (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 14., 19.00: Pataki Éva: Nőből is megárt... – Manna produkció (1028
Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 11., 19.30: Kilátó – a Kerekasztal Színházi Nevelési
Központ és a Marczibányi Téri Művelődési Központ koprodukcióban készült, felnőtteknek szóló részvételi színházi előadása. MÁJUS 13., 10.00: XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó. Az arany okleveles minősítést elért csoportok jutalomjátéka (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: MÁJUS 10., 18., 19.30: Az öldöklés istene. MÁJUS 11., 12., 19.00 és MÁJUS 13., 15.00: Nők az idegös�szeomlás szélén. MÁJUS 14., 19.00: Krizshow – vendégek: Molnár Piroska és Pogány Judit. MÁJUS 15., 16., 19.30:
A Krakken művelet. MÁJUS 17., 19.30: Így szerettek ők – József Attila. MÁJUS 19., 15.00: Egy, kettő, három. MÁJUS 20., 21., 19.30: Frida. MÁJUS 22., 19.30 és MÁJUS 23., 18.00, 21.00: A Sehova Kapuja (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: MÁJUS 7., 19.00: A csemegepultos naplója. MÁJUS 7., 20.00: Izland–Magyarország. MÁJUS 8., 19.30: Menekülj okosan. MÁJUS 8., 20.00: A férfiak szexuális világa. MÁJUS 9., 19.00: Egyas�szony. MÁJUS 10., 19.00: Etikett, avagy A tökéletes ember. MÁJUS 11., 19.00: A politikusok lelkivilága – Miközben rajtuk röhögünk, ők rajtunk röhögnek. MÁJUS 11., 20.00: Szülői értekezlet. MÁJUS 12., 19.00: Árpád-ház.
MÁJUS 13., 18.30 és 20.00: Steinerék 8. rész. MÁJUS 13., 19.00: Magyar nátha. MÁJUS 14., 19.00: Gólyakalifa.
MÁJUS 15., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. MÁJUS 15., 20.00: Korrup schőn. MÁJUS 17., 19.00: Frank Stein.
MÁJUS 22., 19.00: Leszámolás velem (1027 Jurányi u. 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: MÁJUS 7., 19.00: Egerek és emberek. MÁJUS 8., 19.00: Egy egyszerű szemöldökráncolás –
stílusgyakorlat. MÁJUS 9., 10., 15., 19.00: Veszedelmes viszonyok. MÁJUS 11., 19.00: Mengele bőröndje – Josef
M. két halála. MÁJUS 12., 15.00 és 19.00: Ne kérdezd, ki voltam – Szepes Mária. MÁJUS 13., 19.00: A fizikusok.
MÁJUS 14., 19.00: HétfőBűn – talkshow. Gundel Takács Gábor vendége: Al Ghaoui Hesna (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: MÁJUS 8.: Jeli Varázskert és Sárvár, Nádasdy-kastély. Utazás vonattal és autóbusszal. MÁJUS 10.: Rajmon Ádám költő estje a klubban. MÁJUS 12.: Tata. Országos foltvarró-kiállítás és vásár. Utazás vonattal. MÁJUS 15.: Barcsi ősborókás és Szigetvár. Kirándulás vonattal és autóbusszal. MÁJUS 17.: Dr. Bathó Iván úti beszámolója a klubban. MÁJUS 24.: Névnapok ünnepe a klubban, terefere. MÁJUS
29.: Bakócz-puszta és Kalocsa. Utazás autóbusszal. Ingyenes programok: jógafoglalkozás kezdőknek minden
szerdán reggel 8-tól. Festőkör kezdőknek 17-én és 31-én 17 órától. Számítástechnika kezdőknek 7-én és 28-án
18 órától. Negyedéves programunk átvehető a klubdélutánokon. Az egyesület éves beszámoló taggyűlését MÁJUS 14-én 15 órától tartja, nem megfelelő létszám esetén 17-én 15 órától a klubhelyiségben. Klubnapok minden
csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.:
216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• BUDAI MICVE KLUB: MÁJUS 14., 19.00: Zsidó Művészeti Napok. Szeretsz engem? Dalest Csordás Klára operaénekes és Nógrádi Gergely, a Frankel Zsinagóga főkántorának közreműködésével. MÁJUS 21.,
18.00: A Tumbalalajkától a Hegedűs a háztetőn-ig. Zenés-est. Előadók: Benda Iván (gitár és ének) és Bíró István
(gitár) (1023 Frankel Leó út 49.).
• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig
a Thirring Lajos-teremben. MÁJUS 14-én rendezik meg a 150. Családi társasjátékklubot a könyvtárban. Ez alkalomból egy izgalmas kötészeti bemutatóval és Rummikub-bajnoksággal várják az érdeklődőket. MÁJUS 10.,
16.30: Beszélgetőklub a Thirring Lajos-teremben. Eőry Emese: Kínai orvoslással a fájdalmak nyomában (1024
Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 28., 9.30: Picik színháza: Miau. A Kabóca Bábszínház előadása 2 éves
kortól (1028 Templom utca 2–10.).

marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu
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• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománc-készítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden
vasárnap 10.00–12.00-ig Kőketánc gyermektáncház. MÁJUS 8., 10.00 és 11.00: Kaláka kicsiknek. Kreatív kézműves foglalkozással. MÁJUS 15., 10.00, 11.00: Pepita – a Griff Bábszínház babaszínházi előadása. Ajánlott életkor:
1–3 éveseknek (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 9.: Séta Lillafüreden. MÁJUS 16–17.: Körutazás Borsodban.
MÁJUS 23.: Séta a tatai tanösvényen. MÁJUS 30.: Városnézés Pápán. További információ a 326-7830-as telefonon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
• A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: MÁJUS 8., 15.00: Színészlegendák – vetítéssel egybekötött előadássorozat. Kozák András – Drahota Andrea. Előadó: Szebényi Ágnes múzeumpedagógus, a Bajor Gizi Színészmúzeum munkatársa. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz
kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820; (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• NEFELEJCS NYUGDÍJAS KLUB: MÁJUS 18-án 14 órától bűnmegelőzési előadást tart Somoskői Erika rendőr
őrnagy. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
• AZ ORSZÁGOS NYUGDIJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete májusi programjában változás
van: MÁJUS 16., 16.00: vetítés Iránról. MÁJUS 30., 10.00 órakor találkozó a Széll Kálmán téren a metró bejáratánál: Wekerle-telep. Júniusi terv: 6-án Felcsút, Alcsút tömegközlekedéssel, 13-án Százhalombatta, Szent
István-templom szintén tömegközlekedéssel (1024 Keleti Károly u. 13/b).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: A buszos utak a Széna térről, a Mammut II.-vel szemből indulnak 7.00
órakor, találkozó 6.45-kor. MÁJUS 12-én: Bakony. Farkasgyepű, Bakonybél, Bakonynána. MÁJUS 26.: Bakony.
Darvastó, Tapolca, Sümeg. MÁJUS 13.: Börzsöny. Márianosztra, Nagyirtás-puszta, kisvasúton Nagybörzsöny.
Találkozó 8.45, Nyugati pu., pénztárak. MÁJUS 19.: Mátra. Mátraszentistván, Ágasvár, Mátrakeresztes. Találkozó 8.00, Stadion, Volán. MÁJUS 20.: Pilis. Pilisszentlászló, Prédikálószék, Dömös. Találkozó 7.45, Batthyány
tér, HÉV-pénztárak. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.
ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁJUS 13.: Vértes. Országos Kéktúra. Találkozó 7.00, MÁV, Kelenföldi pu.,
pénztár. Túravezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024. MÁJUS 20.: Börzsöny. Találkozó 7.15, Nyugati pu., pénztárak. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904.

Marczibányi Téri Művelődési Központ Marczib
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A 1022 Bud
Tel.: (06 1) 212-4885 www.marczi.hu Telefon: (
Fax: (06 1
Web: www
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NEIL YOUNG
SÉTÁNY

NYS KLUBKONCERT

A Neil Young Sétány a kezdetektől
a legújabb dalokig Sülyi Péter magyar
fordításában énekli Young és a többiek híres
és álomszép slágereit.
HUZELLA PÉTER, RÁTÓTI ZOLTÁN, TÓTH ISTVÁN
Ritmushangszereken kísér:
CLEMENTE GÁBOR

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 22., 18.30: Szent Pál. Ludmann Mihály művészettörténész előadásai
(1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁJUS 9., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Lackfi János
moderátor, Kőrizs Imre, Molnár Krisztina Rita, Várady Szabolcs. MÁJUS 10., 17.30: Marczi-estek. Császár Angela Jászai Mari-díjas színművésszel Zsebők Csaba történész, publicista beszélget. MÁJUS 16., 19.00: Maksaméta
humorklub. Vendég Straub Dezső színművész. MÁJUS 17., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos királyok – a múlt
leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Jean D’Arc és a
hangok – női karrierek boszorkányság és szentség között (1022 Marczibányi tér 5/a).
• SENIOR AKADÉMIA: MÁJUS 14., 17.00: Stresssztelenül. Mélykuti Ilona stresszterápiás tanácsadó előadása.
Hogyan tudunk megszabadulni évtizedek óta magunkkal hurcolt lelki béklyóinktól? Az előadás létrejöttének
támogatása: 500 Ft (Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11-13.).

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. Vezeti: Lackfi
János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos Ildikónál: 212-2820, (06 30)
439-1070. MÁJUS 25., 18.00–20.00-ig: Irodalombarátok köre. Mai szemmel a régi irodalom: írók, költők – sorsok,
művek tükrében. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus (06 30 242-7327)
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 9., 18.30: Tudatos Táplálkozás Fórum. MÁJUS 14., 18.00: Ökokör
azoknak, akik szeretnének egészségesek lenni, és úgy élni, hogy a legkevésbé ártsanak maguknak és környezetüknek. MÁJUS 16., 18.00: Zöldág Selyemfestő Műhely. MÁJUS 17., 10.00: Zöldág Művészeti Műhely (1028
Templom utca 2–10.).

Kiállítás a Főnix-klubban
A Párizsban élő dr. Palásti Zsuzsanna magyar festőnő több mint húsz festménye és tíz verse látható a Budai
Főnix Kulturális Egyesület rendezte kiállításon az egyesület klubhelyiségében (1027 Margit krt. 67/b). A tárlat hétfőn és csütörtökön 15-18 óráig, illetve telefonos bejelentkezésre más időpontban is, május 31-ig
látogatható. Telefonszám: (06 20) 424-2180. A belépés és a tárlatvezetés díjtalan.
Főhajtás a kitelepítettek emléke előtt
A svábok kitelepítésének 72. évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a II. Kerületi Német Önkormányzat MÁJUS 6-án a 11 órai misét követően (körülbelül 12 órakor) a Pesthidegkút–Ófalu
Sarlós Boldogasszony Plébánia kertjében (1028 Templom köz 1.). Mindenkit várnak a közös megemlékezésre.

Belépő: 1200 Ft • Elővételben: 800 Ft

május 14. hétfő 19.00

CALCUTTA
TRIÓ
INDIAI ZENEKLUB

KOZMA ANDRÁS – szitár
SZALAI PÉTER – tabla
DR. MOLNÁR ANDRÁS – tanpura
A koncerteket az indiai kultúráról,
emberekről szóló film színesíti.
Belépő: 1000 Ft
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„Szédítő élmény ennyi kiadó ennyi kiadványával
25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

A hétvégén vidám könyvmolyokkal telt
meg a Millenáris Park, ahol a négynapos
25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált rendezték meg. Az eseményen 170
program és 26 ország kiállítói várták a
közönséget. A standokon számos, a II. kerülethez kötődő szerző művét is felfedezhették az olvasók. A díszvendég Szerbia
és Daniel Kehlmann német író volt.

Daniel Kehlmann alkotásai már huszonéves
korában nagy sikert arattak Németországban, de a világhírt A világ fölmérése című
regény hozta meg neki. „Különös és igazságtalan, mondta Gauss, a létezés siralmas esetlegességének ékes példája, hogy tetszik, nem tetszik, egy bizonyos korban születünk és annak
foglyai vagyunk. Ez méltánytalan előnyt szerez
az embernek a múlttal szemben, és bohócot csinál belőle a jövő szemében” – fogalmaz legismertebb művében az író, akit a fesztiválon
Budapest Nagydíjjal tüntettek ki. A könyvfesztivál díszvendég országa Szerbia volt,
ehhez kapcsolódóan szakmai programokat, könyvbemutatókat rendeztek. Több ezer
kiadvány várta a
standokon az olvasókat, köztük
számos mű és
szerző a II. kerülethez köthető. Így például Szabó
Magda Tükör és kancsó című
kö n y v e ,

amit a Petőfi Irodalmi
Múzeum jelentetett
meg, vagy F. Nagy Angéla – akit első férje,
Örkény István tanított írni, az anyósa
meg főzni – A család szakácskönyve
című receptes
könyve.
Rendhagyó
irodalom- és
történelemóra, európai
írótalálkozó,

izgalmas könyvbemutatók, műfordításról
szóló kerekasztal-beszélgetés, felolvasások,
bloggereknek rendezett workshop, kvízjáték-standok és koncert is várta az érdeklődőket. Ismert magyar és külföldi szerzők dedikáltak az olvasók örömére. Dániel András,
a kuflimesék népszerű szerzőjének asztalához is sok kitartó kuflirajongó állt sorban,
nem hiába, mert a szerző nemcsak dedikált,
hanem mindenkinek rajzolt is a könyvébe.
A rendezvény egyik fontos eseménye volt az
Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja, amelyre
idén tizennyolc országból érkeztek résztvevők.
NZSA
Dániel András író: – Nagyon jó dolog
a könyvfesztivál, mindig sokkszerű és szédítő
élmény ennyi kiadó ennyi kiadványával találkozni. Egy képeskönyv-sorozat legújabb
könyvével, a Tengerre, kuflik! mesémmel
vagyok itt. Most lett vége a meseolvasásnak,
vetítésnek és megyek dedikálni. Mindig nagy
élmény az olvasóimmal találkozni, jó látni,
mennyire bele tudják magukat élni abba, amit
kitalálok. Már nagyon fiatalon elkezdtem
meséket írni, aztán sok időre abbahagytam.
Néhány éve kezdtem újra. Szeretem, hogy
írás közben fél lábbal a valóságban, fél lábbal pedig a képzelet világában állhatok.
Meséimbe beszűrődik a valódi világ is, azok
a szereplők, akikről írok, hétköznapi lények,
Kicsibácsival a 4-es és 6-os villamoson is lehet
találkozni. Már dolgozom egy nagyobbaknak,
némileg felnőtteknek szóló könyvön, ami a
könyvhétre jön majd ki.
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Újabb öt évre a művészeké
és a közösségé a Jurányi Ház

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, korábban középiskolaként működő épületet a Jurányi utca 1-3. alatt 2012-től használhatja – kedvezményes bérleti díj megfizetése mellett – a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület (FÜGE). A Fővárosi
Közgyűlés április 25-i döntése alapján újabb öt évig továbbra is a FÜGE bérelheti a teljes épületet. A Jurányi Ház megalakulása óta közfeladatot lát el és inkubátorházként
működik, ahová elsősorban előadóművészeti társulatok költöztek be.

Brunner Attila: – Művészettörténész vagyok, most
járok először a könyvfesztiválon. A magyar művészet a
19. században könyvbemutatójára jöttem. De nagyon sok
kiadót és művészeti kiadványt ismerek, körbe szeretnék
még nézni. Nekem is jelent már meg építészettörténeti
témájú könyvem, a művészeti könyvek érdekelnek.

Simon Sára (balra): – Most kilencedik osztályba
járok, egy-két éve szerettem meg a könyveket, a nővérem vett rá, hogy olvassak, és arra is, hogy elkísérjem
a könyvfesztiválra.
Simon Emese: – Nagyon szeretek olvasni, tizenéves
korom óta minden évben kijárok a könyvfesztiválra,
magával ragad a hangulata. A tudományos-fantasztikus
(science fiction) és a mitikus jellegű (fantasy) irodalom
a kedvencem, de más műfajú könyvek is érdekelnek.

ségük van. Hogy amikor itt van, mindenki
azt érezze, megérkezett – emelte ki Rozgonyi-Kulcsár Viktória. – A Jurányi Ház három
profillal rendelkezik: produkciós, közösségi
és inkubátorházként is működik. Korábban
a legfontosabb szerepe az inkubálás, azaz a
befogadott projektek előéletéhez, illetve a
házban dolgozó több mint ötven szervezet
napi működéséhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítása volt. A statisztikákat,
az előadásszámokat nézve azonban meg
kell állapítanunk, hogy mostanra a Jurányi kiemelt fővárosi játszóhellyé nőtte ki
magát – tette hozzá.

Fotó: Hargitay Olivér

Halász Dóra és Artúr: – A könyvszakmában
dolgozom, és a kisfiammal jöttem nézelődni, a kuflik a
nagy kedvencei, de szereti a járműves könyveket és a
Torzonborz, a rabló meséjét is.

Immár hatodik éve működik a független
alkotó- és előadóművészek központi bázisa, a FÜGE Produkció otthona, a ma már
budai színházként is (el)ismert Jurányi Ház.
A magyar színháztörténetet gazdagítva
egyedülálló intézményként, produkciós
közösségi inkubátorházként nyitotta meg
kapuit 2012-ben. 6500 négyzetméteren több
mint ötven művész és kulturális szervezet
dolgozik itt: alkotó- és vizuális művészeti
csoportok, előadó-művészeti egyesületek
és társulatok, civil szervezetek alkotnak
benne. A Jurányi Ház közösségi tereiben
naponta változatos programok várják a látogatókat a családi és ifjúsági programoktól
a kiállításmegnyitón és a táncórákon át az
esti színházi előadásokig.
A FÜGE elnökével, Rozgonyi-Kulcsár Viktóriával, aki az intézményt is vezeti, még
2012-ben készítettünk nagyobb interjút.
A mostani döntés kapcsán az intézményvezető lapunknak elmondta: – Az elmúlt
5-6 év során a középiskola osztálytermei és
tanári szobái próbatermekké és irodákká,
a tornatermek játszóhelyekké alakultak át,
a sulibüféből pedig kávézó és galéria lett,
ami viszont változatlanul megmaradt, az a
tehetséggondozás, a fiatalos légkör és az értékteremtés. Letisztultak a gondolataink, a
szándékaink, tudjuk, hogy mit szeretnénk, és
azt hogyan érhetjük el. Legfőképpen azért,
hogy valóban olyan helyet működtessünk,
amire a kortárs művészeknek, alkotóknak
és a nézőknek, látogatóknak egyaránt szük-
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„Nem tehetek róla, szeretem a szépet”

Mészáros Mihály Munkácsy-díjas szobrászművész 1954-től 54 éven át, 2008-ban bekövetkezett haláláig élt és alkotott a II. kerületben. Egykori lakásában, a Hűvösvölgyi út 77.
szám alatt nyílt emlékkiállítása április 27-én.

Az eseményre nagy számban érkeztek vendégek,
elsősorban a család, barátok, tanítványok és pályatársak, akiknek maga a helyszín is jó néhány
emléket felidézett. Ezzel kezdte megnyitó beszédét Feledy Balázs művészeti író is, aki sokakkal
együtt még a művész életében járt akkori lakásában, a mostani kiállítótérben. Feledy egy kis
időre visszahozta szavaival az örökifjú szobrászt,
akinek bronz, fa és terrakotta műveit május közepéig a széles közönség is megtekintheti. Elsőként Mészáros Mihály mesélőkedvét emelte ki,
illetve kulturáltságát és széles műveltségét, ami
nemcsak témaválasztásában mutatkozott meg
– számos mitológiai jelenetet örökített meg –,
hanem páratlan nyelvtudásában is, amit külügyi
referensként harminc éven keresztül kamatoztathatott. Feledy felhívta hallgatósága figyelmét
a szobrász munkásságának finoman erotikus darabjaira, gyönyörű nőalakjaira, bronzból készült
portréira, valamint a mintegy félszáz köztéri
munkájára is.
– Nem tehetek róla, szeretem a szépet – idézte
végül Mészáros Mihály szavait Feledy Balázs. –
Mindent, amiben benne lappang. Ha valami úgy
magában szép, az már nekem elég ahhoz, hogy foglalkozzam vele.
A kiállítást a művész fia, Mészáros Miklós rendező, rádiós és televíziós szerkesztő álmodta
meg és rendezte be abban a gyönyörűen felújított lakásban, amelyben élete első huszonöt
évét töltötte szüleivel, és ahol nemcsak tanúja,
de időnként aktív részese is volt a művek születésének.
– A legenda szerint a híres színésznő, Fedák Sári nyaralója volt a ház, de valójában csak
bérelte – mesélte Mészáros Miklós. – Az államosítás után népművészeti intézet működött a
házban, és az édesanyám, M. Zala Kornélia, aki

Mészáros Miklós szülei portréival

színházi rendező volt, itt dolgozott. Hogy pontosan hogyan történt, nem tudom, de néhány
más művésszel együtt, neki is kiutaltak a házban egy kis lakást. Így lett a villában összesen
tizenegy lakás.
Apám itt élt és itt, a földszinti műhelyében dolgozott. Tíz éve hiányzik. Az évforduló
kapcsán, és mert van tőle néhány szobrom, amit
szeretnék megmutatni, arra gondoltam, hogy
rendezek egy kiállítást – igaz, nem ez az első,
de ennyi év után is érzem hiányát. A szobrokat,
katalógusokat nézve még sok mindent tudnék
kérdezni tőle.
Apám nagyon jó szobrász volt, ami egy igazán
összetett munka – tudom, mert tizenéves koromban én voltam a „rabszolgája”. Itthon öntöttük a bronzszobrokat, amiket viaszból mintázott. Akkor ezt persze nem tudtam értékelni,
kint akartam focizni a többiekkel.
Apám nagyon jó ember is volt. Az alkotás mellett tanított, először a Képzőművészeti Szakkö-

Mészáros Mihály (1930–2008)
1949–1954 között tanult a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán, mesterei Mikus Sándor, Pátzay Pál és Kisfaludi Strobl Zsigmond voltak. A Fiatal Képzőművészek
Stúdiója Egyesület alakulásakor vezető szerepet vállalt.
1976-ban Munkácsy-díjat kapott. 1960-tól harminc
éven át volt a Magyar Képzőművészek és Iparművészek
Szövetségének külügyi referense, 1970–1980 között
a Képzőművészeti Gimnázium, 1984-től a Magyar
Iparművészeti Főiskola Alapképző Intézet plasztikai
tanszékének tanára. A Nagyatádi Faszobrász Alkotótelep
egyik vezetője volt. A viaszveszejtéses eljárás egyik
megújítója volt hazánkban. Terrakottái „agyagnudli”
alapra épültek, erre rakta fel portréit, groteszk kompozícióit, majd égette, néha színezte azokat. Tűzzománccal
is foglalkozott, gyakran választott mitológiai témát
(forrás: www.artportal.hu).

zépiskolában, majd a Képzőművészeti Főiskolán. Kellett is a fix fizetés, mert csak akkor került
téliszalámi az asztalra – amit én nagyon szerettem –, ha nagy szoborra kapott megrendelést.
Itt minden szobornak története van. A Szent
László című faszobrot hegesztőpisztollyal, vésővel, fúróval készítette. A technikát egy Patrick
nevű makacs kanadai kisfiúnak köszönhette, aki
néhány házzal odébb lakott a szüleivel. Ötéves
forma lehetett, amikor egy nap átjött és elkezdte
nézni apámat, ahogy dolgozik, aztán egyszer csak
előállt a kéréssel: – Csinálj nekem egy csónakot! Apám eleinte hárított, hogy nem ér rá, majd
később, de Patrick addig macerálta, amíg meg
nem adta magát, és a kezében lévő hegesztőpisztollyal belemart egy kis darab fakockába. Ő
maga is rácsodálkozott, hogy milyen fantasztikus formát kapott, és onnantól kezdve használta
ezt a technikát.
A Mészáros Mihály alkotásaiból rendezett
tárlatot MÁJUS 15-ig 13 és 18 óra között lehet
megtekinteni a Hűvösvölgyi út 77. szám alatt,
május 15-től pedig a hónap végéig a www.meszarosmihaly.hu honlapon előre jelentkezve.
Péter Zsuzsanna
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„Ég és föld között itt áll a padlás…”

Harminc évvel ezelőtt, 1988. január 29-én
mutatták be a Vígszínházban A padlás című
zenés mesejátékot, ami azóta is telt házzal
megy, sőt, minden idők legsikeresebb magyar musicalje lett – köszönhetően Sztevanovity Dusán varázslatos történetének és
Presser Gábor fülbemászó dalainak. Az eltelt
három évtized alatt számos város más társulatai is bemutatták. Idén tavasszal Földessy
Margit és a Szindra társulat tűzi repertoárjára a legendás darabot, amit a Marczibányi
Téri Művelődési Központban lehet – először
május 18-án – megtekinteni.

Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter:
A padlás. A Szindra társulat előadása, rendező:
Földessy Margit. Előadások: MÁJUS 18., péntek
19.00, MÁJUS 19., szombat 11.00, MÁJUS
21., hétfő 19.00, JÚNIUS 17., vasárnap 19.00.

teszi, az elsősorban a darabot
meghatározó játszó személyek
karaktere, illetve az, hogy ők
még nagyon fiatalok. Ebben
az előadásban az ő mondanivalójuk fogalmazódik meg,
hiszen nekik is, nekünk is, mindenkinek másért, másra kell
az a bizonyos hely.
Amit a színpadon látni lehet, a jelmez, a díszletek, mind
közös kreativitásunk eredménye. Nagyon hálás vagyok a
Marczibányi Téri Művelődési Központnak,
hogy mindenben támogat minket, az előadás a művelődési központ és a stúdió közös
produkciója.
Több szereposztásban játsszuk az előadást, hiszen az előadás szereplői jórészt
még középiskolában, egyetemen tanulnak, és így jobban lehet alkalmazkodni a
különböző időbeosztásokhoz. Mert – bár
én igazán színházcentrikus vagyok – azért
nálunk is a tanulás az első.

Az oldalt összeállította: Péter Zsuzsanna

A padlás története a dalok szövegírójának,
Sztevanovity Dusánnak a fejében született meg,
akit először arról kérdeztünk, mi lehet a mesemusical páratlan sikerének titka.
– Amikor készültem erre a beszélgetésre,
kíváncsiságból rákerestem az interneten, hogy
„Mi A padlás titka?” Sokféle választ találtam.
Azt hiszem, hogy ez maga a válasz: a történetnek sokféle korosztályt, sokféle embert sikerült megérintenie.
A profi színházak mellett sok amatőr színjátszókör is bemutatta a darabot. Ez nagy elismerés számunkra. Földessy Margitot jól ismerem,
mind a két gyerekünk járt a Drámastúdiójába.
Csodálatos, amit a fiatalok kapnak tőle.
A padlás nagyon alkalmas arra, hogy már
a legfiatalabbakat is megfertőzze a színház
szeretetével.
A színház közösségi élmény – szereplőnek,
nézőnek egyaránt. Fellépni a színpadra az
egyéniség kibontásának kivételes lehetősége.
Szerintem, nincs is ennél fontosabb tantárgy.
Van kedvenc figurája a „különféle halandó
és halhatatlan lények” között?
Nos, híradástechnikát tanultam, erősítőket,
rádió adóvevőket fabrikáltam, kamaszkoromban Stanislaw Lem és H. G. Wells volt a kedvenc íróm. Ennyiből talán már kiderül, hogy
a Rádiós áll hozzám legközelebb.
Tervezi-e, hogy megnézi a Marczibányi
téri előadást?
Ott a helyem!

A premier előtt szerkesztőségünk ellátogatott az előadás
próbájára. A szereplők már
jelmezben, biztos szöveg- és
énektudással álltak a színpadon – s bár már magam is
jó párszor láttam a darabot,
bevallom, most is magával
ragadott a „szellemes” történet, akárcsak a megunhatatlan Presser-dalok.
– Olyan magyar zenés darabot kerestünk, ami gyereknek
és felnőttnek egyaránt örömet szerez – indokolta a darabválasztást kérdésünkre az
előadás rendezője, Földessy Margit (képünkön). A darab mottója megegyezik az én,
illetve a társulat jelmondatával: „Mert kell
egy hely…” – ez mindenki számára alapvető.
A padlás egy remekül megírt és csodálatos zenékkel kiegészült történet, amin
nincs változtatnivaló, és az nem is lenne
etikus. A helyszín, a cselekmény, a muzsika adott. Ami a mi előadásunkat mássá
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Hogy szerettek ők?

Ingyenes könyvbörze

A felolvasószínház-sorozat első, Kosztolányi
Dezsőről szóló részét októberben láthatta először az Átrium közönsége. A költő szerepében
Gyabronka József látható, róla korábban Réczei
úgy nyilatkozott, hogy „néhányan birtokolják
azt a képességet, hogy papírral a kezükben is teljes
színházi hatást képesek nyújtani. A Kosztolányit
megidéző Gyabronka József mindenképpen közéjük
tartozik. (...) Szeretem, ha az arcban van hasonlóság, de ami igazán számít, az a lelki típus. Gyabronkának például ugyanaz a fajta humora van,
mint Kosztolányinak”.
Karinthy Frigyes szerepében Scherer Pétert
láthatjuk újra, aki így mesélt az előadás egy
részletéről: „A kedvenc részem a felolvasószínházi estből Karinthy és Kosztolányi beszélgetése
Karinthy agytumoráról. Ez a tumor nagyon komoly dolog, érdemes komolyan venni, állapítja
meg Karinthy. Mire Kosztolányi megjegyzi, hogy
jóindulatú. Erre Karinthy azt mondja neki: »Dezsőkém, nekem az a tumor, amelyik jóindulatú,
az nem is jelentkezik. Szerintem bele fogok halni,
de nincs semmi baj, mert felkerülök a mennybe, és
ott Jézus Krisztus azonnal átadja nekem a helyét.
Feláll majd az Úr jobbjáról, és azt mondja, ez az

A hónap FOTÓJA

Fotó: Lakatos Péter

Az Átrium október óta ad otthont a Réczei
Tamás író-rendező által eredetileg Szegeden, a REÖK-ben létrehozott Így szerettek
ők felolvasószínházi sorozatnak, májusban
pedig a sorozat legnépszerűbb, telt házas
előadásai újra műsorra kerülnek.

Előadások: MÁJUS 7., 19.30 – Ady Endre,
MÁJUS 8., 19.30 – Kosztolányi Dezső, MÁJUS
17., 19.30 – József Attila, MÁJUS 29., 19.30 –
Karinthy Frigyes. Magyartanárok számára a részvétel
ingyenes, számukra regisztráció a jegy@atrium.hu
címen lehetséges (1024 Margit körút 55.).

ember még nálam is többet szenvedett, mert Böhm
Aranka férje volt«”.
József Attila szerepében az Átrium előadásainak egyik állandó szereplője, Fehér Balázs Benő
remekel. Ady Endre és Brüll Adél szerelme a
magyar irodalom egyik legismertebb szerelmi
története, az Átriumban a költő szerepében Kőszegi Ákos (képünkön), Léda szerepében Herczeg
Adrienn, Diósy Ödönében pedig Szatory Dávid
látható.

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

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: május
31-én éjfél. Az adott hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő
Budai Polgárban. Az év lezárultával az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű
díjazásban részesül. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre.

ÁPRILIS

Az áprilisi hónap fotója: Lengyel Kata – Raoul Wallenberg-emlékmű

Május 9-én 9–18 óra között, május 10-én
8–16 óra között ingyenes könyvbörzét tart a KSH
Könyvtár. Az elvihető kiadványok között az 1996.
és 2005. évi mikrocenzus, az 1990. és 2001. évi
népszámlálás kötetei mellett számos tematikus statisztikai évkönyv, valamint statisztikai és könyvtártudományi szakfolyóirat, illetve egyéb folyóiratok is
megtalálhatóak lesznek. Várnak minden érdeklődőt.
Felvilágosítást Kozma Zsófia ad a zsofia.kozma@
ksh.hu címen, vagy a (06 1) 345-6286-os számon.
Helyszín: KSH Könyvtár, Thirring Lajos-terem (1024
Keleti Károly u. 5.).

Könyvtári kiárusítás

Idén május 10. és 12. között rendezi meg a Szabó Ervin Könyvtár Török utcai gyermekkönyvtára
a szokásos háromnapos tavaszi, könyvtár előtti
árusítását. CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket
árusítanak, korongonként 300 forintért. Aki inkább könyvet szeretne vásárolni, ezer darab közül
választhat a nyárra gyerekeknek és felnőtteknek,
100 forintos áron.
12-én, szombaton délelőtt – míg a szülők válogatnak a könyvtár előtt vagy a könyvtárban – a
gyerekeket tízféle társasjáték várja a gyerekkönyvtárban. A gyerekkönyvtárosok segítségével nagy
közös társasjátékozásra lesz lehetőség, amibe
természetesen a felnőttek is bekapcsolódhatnak.
Mindenkit vár a Török utcai könyvtár csapata
(1023 Török u. 7-9., 212-1103, fszek0204@fszek.
hu, www.fszek.hu/torok).

Magyar operatőrt díjaztak
Olaszországban

Az olaszországi
Leccében megrendezett Európai Filmfesztiválon a Legjobb
operatőr díját vette
át a II. kerületben
élő Miklauzic Márton
a Yellow Heat című
török filmben nyújtott munkájáért.
Április 9–12. között
19. alkalommal rendezték meg a Cinema
Europeo fesztivált Leccében. Fődíja, az Arany
Olajág mellett számos kategóriában osztanak
ki díjakat, köztük a Legjobb operatőrnek járó
elismerést, amit idén Miklauzic Márton kapott.
A zsűri indoklása szerint meleg és realisztikus
képeivel nagyszerű kontrasztot állított fel a vidéki és az ipari táj között. Ugyanezért a munkájáért tavaly az Isztambuli filmfesztiválon vett át
hasonló díjat. Miklauzic Márton olyan filmek
operatőre volt korábban, mint a Parkoló és az
Ébrenjárók (melyeket testvére, Miklauzic Bence
rendezett), S.O.S. Szerelem, Szinglik éjszakája
és több külföldi produkció is. Lapunkban 2002ben (Ébrenjáró fivérek címmel), majd 2015ben jelent meg cikk a Miklauzic testvérekről,
akkor a Parkoló című filmjük kapcsán.

2018/8 – május 5.
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A neobarokk Kocsis-villa lakói

A négy Tóth fivér (Tóth Árpád hittantanár,
dr. Tóth Ernő magánzó, Tóth Gábor dohánytőzsde-tulajdonos és dr. Tóth Gyula hittantanár) még az előző századfordulón kilenc
egymás melletti telket örökölt a Vérhalom
téren. A két legjobb fekvésű terület összevonása után 1936-ban itt építtették fel Kocsis Tivadarral (1892-1950) családi villájukat.
Kocsis pedig a neobarokk stílus kifinomult
művelőjének számított…

Ferkai András építészettörténész írja: „A neobarokk a húszas évek villa- és bérházépítésében
vált inkább általánossá. A budai zöldövezetben és
a zuglói kertvárosban mennyiségük vetekszik a későbbi modern lakóépületekével. Az újgazdag villák
és úrhatnám polgári családi házak nagyobb része
meglehetősen középszerű, tisztes építész-iparosok,
építő-iparművészek, építési vállalkozók, építőmesterek munkájának eredménye volt. Közülük
egyedül az Iparművészeti iskolát végzett Kocsis
Tivadar nevét említjük, aki egymaga több tucat
neobarokk villát épített a Pasaréten, a Rózsadombon és a Naphegy környékén.”
A Tóth testvérek házának homlokzata keletre néz, a főbejárat feletti díszes erkélyt négy
oszlop tartja. Kocsis a kapu mögé szélfogó helyiséget is tervezett, hogy télen ne hűljön ki a
tágas előcsarnok, ahonnan a lépcső indul az
emeletre. A földszinten eredetileg jobbra a
nappali, balra két szoba nyílt, a hátsó fronton
volt a házmester szoba-konyhás lakása, két
cselédszoba, a személyzeti lépcső és a garázs.
A villa „lelkét” az emeleti, közel száz négyzetméteres hall adta, melyhez két nagy hálószoba és a tálaló csatlakozott. A nyugati, illetve

az északi oldal felé nézett az üvegezett veranda,
a konyha, a fürdőszoba és a ruhatár. A pincébe került a mosókonyha, a központi fűtőberendezés, a szénraktár és a terem méretű,
kihasználatlan tárolók.

1939 tavaszán a Magyar Posztógyár Rt. a Tóth
testvérektől megvette a házat, és egészen az
államosításig kereskedőcsaládok laktak
benne. Egyik akkori lakója, Bauer Lászlóné
Fischer Erzsébet, a Remix Elektrotechnikai
Gyár egykori képviselője ugyan 1958-ban
kérte az ingatlan mentesítését az államosítás alól azzal a méltányossági indokkal, hogy
havi hatszáz forintos jövedelméből még beteg
édesanyját is el kell tartania, ráadásul annak
idején a Közintézményeket Elhelyező Bizottság törvénytelenül lakoltatta ki, de kérelmét
az I. fokú hatóság elutasította, mert a házat
„100 %-ig állami szerv használja”.
Németh Miklós, a rendszerváltás előtti kormányfő a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatósága kezelésében lévő Vérhalom tér 7. szám alatti vendégházat jelölte ki
a mindenkori miniszterelnök rezidenciájának,
de ő nem költözött be, és a rózsadombi ház nem
nyerte meg utódja, Antall József tetszését sem.
Végül tízéves mandátumának lejárta után,
2000 augusztusában Göncz Árpád köztársasági elnöknek utalták ki a reprezentatív villát
„nyugdíjas éveire”. Göncz Lajos római katolikus vallású posta- és távirdafőtiszt és az unitárius Haimann Ilona fia gyermekkorát is Budán
töltötte, a Bors utcában lakott nagyszüleinél.
Löllbach Emma reformiskolájába (Új Iskola)
járt elemibe és az Attila úti Werbőczy István
Gimnáziumban érettségizett. Göncz Árpád a
Vérhalom téri házban családja körében hunyt
el 2015. október 6-án, életének 94. évében.
Verrasztó Gábor
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NYÁRI TÁBOROK

BUDAI POLGÁR

Hurrá, itt a nyár!
A Marczibányi Téri Művelődési Központ nyári táborai

A művelődési központ táborai az évközi
művészetpedagógiai, ismeretterjesztő
és mozgásfejlesztő foglalkozások tematikájára épülnek. A tábor- és kurzusvezetők az év során velük együttműködő
tanárok, művészek, illetve az intézmény
felkészült munkatársai. Jelentkezés
elektronikus úton: a jelentkezési lap
letöltésével (www.marczi.hu), amit kitöltve az akrisztina.vanko@gmail.com
ímélcímre kell eljuttatni. Személyesen:
Vankó Krisztinánál, a művelődési központ titkárságán, hétköznapokon 9–15
óra között. (A táborok naponta 9–16
óráig tartanak, az ettől eltérő időpontokat külön jelezzük.)

MESTERSÉGEM CÍMERE KÉZMŰVES
TÁBOR: 8–10 éveseknek június 18–22-ig
és augusztus 27–31-ig. Részvételi díj: 25
500 Ft+anyagköltség. RÉBUSZ TÁBOR:
9–14 éveseknek JÚNIUS 25–29-ig, részvételi díj: 25 500 Ft. TŰZZOMÁNC TÁBOR
8–16 éveseknek NAPONTA 9–13-óráig, I.
JÚNIUS 18–22-ig, II. JÚLIUS 9–13-ig és
III. AUGUSZTUS 21–24-ig. Részvételi díj:
14 000 Ft+anyagköltség (I., II. tábor), 12 000
Ft+anyagköltség (III. tábor). Madár- és
természetismereti tábor: 7–14
éveseknek június 25–29-ig és július
2–6-ig. Részvételi díj: 25 500 Ft. Varázsceruza tábor: 12–14 éveseknek JÚNIUS 25–29-ig. NAPONTA 9–13
óráig. Részvételi díj: 14 000 Ft+anyagköltség. Kerámiatábor, avagy képzelt
és valós dolgaink agyagból I. június 25–29-ig 7–14 éveseknek, II. július
2–6-ig 7–14 éveseknek, III. július 30. – augusztus 3-ig naponta
9–13 óráig 10–16 éveseknek, IV. augusztus 27–31-ig 7–14 éveseknek.

Részvételi díj: 25 500 Ft+anyagköltség
(I., II., IV. tábor), 14 000 Ft+anyagköltség
(III. tábor). MESTERSÉGEM CÍMERE
kézműves alkotótábor 10–12 éveseknek
júLius 2–6-ig. Részvételi díj: 25 500
Ft+anyagköltség. Divattábor 10–15
éveseknek JÚLIUS 9–13-ig és JÚLIUS
23–27-ig. Részvételi díj: 25 500 Ft+anyagköltség. Alehopp CIRKUSZTÁBOR 8–16 éveseknek JÚLIUS 2–6. és
JÚLIUS 9–13. között Részvételi díj: 35
000 Ft. Alehopp LÉGTORNATÁBOR
8–16 éveseknek JÚLIUS 16–20-ig.
Részvételi díj: 35 000 Ft. Kistündér
MŰVÉSZITORNA-tábor 4–7 éveseknek Július 9–13-ig. Részvételi díj:
25 500 Ft. PLICCS-PLACCS TÁBOR
5–9 éveseknek JÚLIUS 16–20-ig, részvételi díj: 25 500 Ft. Ecsetcselek
tábor 12–14 éveseknek július 16–
20-ig, naponta 9–13 óráig. Részvételi
díj: 14 000 Ft+anyagköltség. KAKTUSZ
SZÍNHÁZI játszó tábor 11–15 éveseknek
JúLius 16–20-ig. Részvételi díj: 25
500 Ft. Tintafolt alkotótábor
8–12 éveseknek július 23–27-ig.
Részvételi díj: 25 500 Ft+anyagköltség.
ÖN-ALKOTÓ tábor 14–18 éveseknek
július 23–27-ig, naponta 9–13 óráig.
Részvételi díj: 16 000 Ft. Mesetábor
6–10 éveseknek JÚLIUS 23–27-ig és
JÚLIUS 30. – AUGUSZTUS 3-ig. Részvételi díj: 25 500 Ft+anyagköltség.
SZÍNJÁTÉK DRÁMASTÚDIÓ TÁBORA 14–18 éveseknek AUGUSZTUS
27–31-ig, naponta 10–16-ig. Részvételi díj: 30 500 Ft. rengetegtábor
velencén 9–14 éveseknek augusztus 13–18-ig. Részvételi díj: 40 000 Ft.
Testvérkedvezmény 10% (=36 000 Ft).

Összművészeti tábor a Pitypangban

Játssz, Alkoss, Muzsikálj! címmel (J.A.M.) összművészeti tábort hirdet meg
Kékkovács Mara színművész (Budapesti Operettszínház), Schumicky Teréz
tanító, grafikus és Somlai Valéria zongoraművész, tanár JÚNIUS 25–29-ig
a Pitypang Utcai Általános Iskolában. A tábor olyan 8–12 éves gyermekek jelentkezését várja, akik a komolyzene remekműveivel megismerkedve válnak alkotókká, amihez a beszédtechnika, mozgás, élőzene és
grafika elemei társulnak. A művészeti tábort az NKA támogatja, ezért
a kedvezményes részvételi díj: 20 000 Ft/fő, amely tartalmazza a napi
háromszori étkezést. A tábor mindennap 8.30–16.30-ig tart. Jelentkezés
és további információ: terischumicky@gmail.com, www.facebook.com/
JAM-333479777058145/.

A Pasaréti Síiskola táborai

Június 18–22-ig: sí és görkori, június 25–29-ig: sí és túra, szikla- és falmászás, július 2–6-ig: sí és bringa, július 9–13-ig: sí és úszás, július 16–20-ig:
sí és túra, szikla- és falmászás, július 23–27-ig: sí és úszás - angol nyelvű
tábor, július 30. – augusztus 3-ig: sí és foci, augusztus 6–10-ig: sí és
görkori, augusztus 13–17-ig: sí és bringa. A táborok napközis jellegűek,
napi háromszori étkezéssel. Áruk: 38 000 Ft (1026 Pasaréti út 11-13., tel.:
(06 70) 376-0641, wwww.pasaretisiiskola.hu, info@pasaretisiiskola.hu).
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Budai polgárok a kerületből…

Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz

Bognár Balázs hat éve érettségizett a Baár–Madasban,
majd kertészmérnök lett. A természet szeretetét családjától kapta. Polihisztor alkat, aki a világ sok pontján járt
már, zongorázott, szörföt oktatott, stopposként pedig beutazta Dániát. Ott az tetszett neki a leginkább, hogy az alkotás és a művészet a mindennapok része.
– A kertészet örök hobbi marad, a mai napig ültetek fát a bakonyi
telkünkön. De más hivatást választottam: zenélek és honlapokat készítek. Egyik a másikból következett: ahogy elkezdtük komolyabban
venni a zenekar ügyeit, rájöttünk, hogy szükség lenne egy jó internetes felületre, így született meg a www.uzenetmusic.com. Csináld
magad!-típus vagyok, elkezdtem tanulni a weboldalkészítést. Tavaly
vállalkozást alapítottam, most már ebből élek. Óvodáskoromban
lelkesen nyomkodtam a nagymamámnál a pianínót, viccelődött is
velem, hogy kész komponista vagyok. Én ezt elhittem, majd tizenévesen megszülettek az első dalaim. A szüleim beírattak a Járdányi Pál
Zeneiskolába, és a mai napig veszek zongoraórákat Gál Gabriellától,
akinek nagyon sokat köszönhetek. A zenekarunk története a Baár–
Madasból indult, ahol egy délutáni kóruspróba után Dankó Bálinttal
– ő hegedül – együtt improvizáltunk. Azóta is zenésztársak vagyunk
és közös együttesünk az üZENEt. Romantikus hangulatú, filmzenéhez hasonló számokat írunk és adunk elő. Esküvőkön, fogadásokon
lépünk fel, de néha utcazenélünk is – például a Mátyás-templom
melletti Zenepavilonban.
Nagy esemény volt az életemben, hogy tavaly tavasszal a Kishantosi Népfőiskola ösztöndíjával kijutottam egy művészetközpontú
dán népfőiskolára. Rengeteg kalandom volt. Lenyűgözött, hogy ott
a hétköznapok része az alkotás. Teljesen természetes volt, hogy mindennap közösen zenéltünk, de ott faragtam ki életem első fatálját
is. Nagyon sokat jelentett számomra, hogy felfedeztem magamban
új képességeket. Sokan nem is tudják, mennyi mindent alkothatnának, és rengeteg örömtől fosztják meg magukat. Jó lenne, ha a
művészet, a készségek és az élményalapú tanulás az itthoni oktatásban is nagyobb teret kapna. Stopposként bejártam sok dán várost.
Bevallom, itthon sem átallok stoppolni, legutóbb ma reggel sem,
mert késésben voltam. Bízom az emberekben. Szerintem fontos,
hogy megmutassuk magunkat, ezzel persze sebezhetőek is leszünk,
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Bognár Balázs
kertészmérnök, zenész,
honlapkészítő

de ettől nem szabad megijedni. Ha nem fogadnak jól, akkor másokkal kell ismerkedni. Dániában sok barátságot kötöttem, ottani
ismerőseim már jártak nálunk, nagyon tetszett nekik Buda. Még
sosem bántam meg, hogy meghallgattam valakit. Gimnáziumi évfolyamtársam javasolta például, hogy végezzek el egy szörfoktatói
tanfolyamot. Balatonfenyvesen vizsgáztam, nem sokkal később állást
kaptam a német Chiemsee-nél. Amikor a strandon érdeklődtem egy
borús napon, hogy hol tudnék gyakorolni, meghallotta egy házaspár
és a házukba invitáltak. Aztán szerveztek egy koncertet a strand teraszára, naplementében hallgatott félszáz ember. Visszajártam évekig.
Később elnyertem egy Kanári-szigeteki szörfoktató állást is. Igaz,
rövid időre – a fizetésem a repülőjegyekre volt elég –, de megérte.
Bennem van a világjárás, de nem tudnék évekre elköltözni, mindig
kötődtem a hazámhoz. Szerintem ez egy csodálatos hely, Budapest
és egész Magyarország is, és hiszek benne, hogy nem véletlenül születünk oda, ahová, mert dolgunk van itt. Sok barátom él külföldön,
és menő persze Thaiföldön dolgozni, miközben mossák a lábad a
hullámok, de azt látom, hogy ettől nem lesz teljes az ember élete, bár
mindenhol lehet boldog, csak a hozzáállás és a tenni akarás nagyon
kell hozzá. Én attól érzem magam elégedettnek, ha előrehaladok a
dolgaimban, fejlődöm, így többet tehetek a környezetemért és talán
egy kicsit a világért is.

Folytatódik a marketingvideó-készítő képzés

A II. Kerületi Önkormányzat által támogatott II. kerületi Vállalkozói
Klub keretében májusban folytatódik a marketingvideó-készítő képzés. Villányi Balázs online-marketing-szakértő a rövidfilmekben rejlő
reklámlehetőségekkel ismerteti meg az érdeklődőket.

– A vállalkozói klub tavaszi marketingképzései a videókészítésről
szólnak, márciusban képernyővideót készítettünk, áprilisban pedig megismerkedtünk a kamerával
történő videókészítés részleteivel
– emlékeztetett Villányi Balázs.
Mit terveznek májusra?
A képzés a videó vágásáról, az
utómunkáról, az effektezésről és
feliratozásról szól majd. Ezen a
képzésen is Mogyorósi Diána, a
www.kreativtanodacska.hu tulajdonosa lesz a segítségünkre.
Mit takarnak ezek a munkafázisok?
A jelentkezőnek küldünk egy
linket, amin keresztül a saját gé-

pére le tud tölteni egy ingyenes
videóvágó programot. A képzésen
ennek az eszköznek a használatát tanulhatják meg a résztvevők.
Leforgatunk egy-egy videót, amit
a tanultak alapján mindenki saját
magának fog majd megvágni.
A videókészítésen túl mit tanulhatnak még a helyi vállalkozók?
Folytatódik a blogbejegyzés- és
cikkírási műhelymunka is, valamint tartunk MasterMind csoportfoglalkozást. Ezekről részletes információk a jelentkezési oldalon
találhatók. Jelentkezés és további
információk a http://onlinemarketinges.hu/majus címen.

II. KERÜLETI VÁLLALKOZÓI KLUB
Ingyenes online-marketing-képzések
két helyszínen!

Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Május 15., kedd 9–13 óráig – blogírás műhely
Május 15., kedd 14–18 óráig – videókészítés
Május 23., szerda 9–13 óráig – videókészítés

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Május 16., szerda 9–13 óráig – blogírás műhely
Május 22., kedd 9–13 óráig – videókészítés
Május 22., kedd 14–18 óráig – MasterMind
Regisztráció az ingyenes képzésre: http://onlinemarketinges.hu/majus
További információk: Villányi Balázs, (06 30) 606-7843, e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu
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Események kerületünk templomaiban

Országúti ferences templom: májusban az esti szentmisék végén litánia a Boldogságos Szűz Mária köszöntésére. MÁJUS 12-én,
szombaton 16 órakor Horváth Melinda tart hangversenyt. MÁJUS
13-án a szentmiséken a templom belső világításának felújítására
gyűjtenek. A 10.00 órai szentmise keretében köszöntik a jubiláns
házaspárokat, majd közös bográcsos ebédre hívják a plébánia híveit. Az ünnepi áldásra és az ebédre a sekrestyében vagy az irodán
lehet jelentkezni. MÁJUS 13-án 16 órakor Bartl Erzsébet, a budapesti Aelia Sabina A.M.I. orgonatanára ad koncertet. MÁJUS 17-én,
csütörtökön 19.00 órától az Új aratás közösség tart Pünkösdváró
imaestet, ugyancsak 19.00 órától folytatódik a Ferences esték sorozat a II. emeleti hittanteremben. MÁJUS 18-án szentségimádási nap
a reggeli mise végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. Május
20-án, pünkösdvasárnap a 11.15 órai szentmisét Szikszay Leopold
OFM mutatja be pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából
(1024 Margit körút 23.)
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap
8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor. A bibliaórák kedden 18 órakor kezdődnek,
ifjúsági körök vasárnap 17 órakor. Jegyesek és házasok bibliaórái
szerdánként 18, valamint szombatonként 17 órakor. Május 10én Jézus mennybemenetelének ünnepén az istentiszteletek 10 és
18 órakor kezdődnek. Május 13-án 18 órakor Cantate-vasárnap,
istentisztelet a kórus szolgálatával. Május 20-án pünkösd vasárnap 8.30, 11 és 18 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet. Május
21-én pünkösd hétfőn 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet,
www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

Cimbalom Utcai REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁJUS 10-én 18 órakor
áldozócsütörtöki istentisztelet. MÁJUS 12-én 16-18 óra között pünkösdöt előkészítő játszóház. MÁJUS 13-án 10 órakor istentisztelet
és felnőtt bibliaiskola A lelkiismeretes ember címmel, igehirdető
és előadó Kovács Attila lelkipásztor, utána: asztali beszélgetés a
gyülekezeti teremben agapéval. MÁJUS 13-án 18 órakor esti istentisztelet ifjaknak és hittanos családoknak. (Az istentiszteletekkel
egy időben gyermekóra.) MÁJUS 20-án pünkösdvasárnap 10 órakor
úrvacsorás istentisztelet. MÁJUS 21-én pünkösdhétfőn 10 órakor
úrvacsorás istentisztelet. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs
Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁJUS 10-én 18 órakor istentisztelet Jézus mennybemenetelének napján. MÁJUS 13.:
kunmadarasi és tiszaigari testvérgyülekezetek vendégül látása, 10
órakor istentisztelet, igehirdető Fazakas László. MÁJUS 16-án, 17én és 18-án 18.30-kor pünkösdi lelki esték. MÁJUS 17-én 19.30-kor
konfirmandusok nyílt órája. MÁJUS 20-án 8 és 10 órakor pünkösdi
istentiszteletek úrvacsorával. MÁJUS 21-én 10 órakor pünkösdi istentisztelet és konfirmáció, úrvacsora. További információ:
kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145,
397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).

KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: MÁJUS 11-én 18 órakor Zsákai
Piroska: Kaptam egy világot című könyvének bemutatója. Történelmünk évtizedekig elhallgatott, feldolgozatlan fejezete elevenedik
meg a kötetben. MÁJUS 14-én 19.30-kor a ferences ifjúsági kurzus
keretében Az élet védelme – Van-e alternatívája a lombiknak?
címmel előadás és beszélgetés. MÁJUS 17-én 20.15-kor Szülősuli:
A világ apák után kiált! Az apa szerepe a személyiség fejlődésében
címmel Uzsalyné Pécsi Rita előadása.

PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: MÁJUS 10-én 18 órakor
istentisztelet Jézus mennybemenetelének ünnepén. MÁJUS 13-án
17 órakor családi istentisztelet. Május 20-án és 21-én 9.30-kor
pünkösdi ünnepi istentisztelet (1028 Ördögárok u. 9.). A Gyülekezeti teremben MÁJUS 16-án 19 órakor felnőtt bibliaóra (1029
Zsíroshegyi út 47.). MÁJUS 25-27. között gyülekezeti bakonyi
vándortábor, pesthidegkut.lutheran.hu (1029 Ördögárok u. 9.).
GERCSEI TEMPLOM: MÁJUS 24-én 18 órakor ökumenikus imaest.

MÁRIAREMETEI BAZILIKA: MÁJUS 13-án Urunk mennybemenetelének ünnepén 9 órakor elsőáldozás. MÁJUS 20-án, pünkösdvasárnap a szentmisék 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor kezdődnek.
MÁJUS 21-én, pünkösdhétfőn ünnepeljük a Szűzanyát, mint
Máriát, az egyház anyját. Szentmisék lesznek 7.30, 9 és 12 órakor, 9-15 óra között Karizmák ünnepe a templom kertjében és a
főegyházmegye ministránstalálkozója (1029 Templomkert u. 1.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: pünkösd vasárnap a 18 órai
szentmisén a Sarlós Boldogasszony Kórus énekel (1023 Bécsi út 32.).

Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és
17.30 órakor, hétköznapokon 17.30 órakor végeznek szentliturgiát. Május hétköznapjain 17 órától a Paraklisz (könyörgő ájtatosság élők érdekében az Istenszülő Szűz Máriához) ájtatosságot
éneklik és imádkozzák. Május 11-én 18.30-tól a pasaréti ferences
templomban az Akathisztosz (himnusz az Istenszülő Szűz Mária
tiszteletére írt) imádságát végezik. Május 12-én a ciszterciek Szent
Imre Gimnáziumában görögkatolikus bál lesz. Irodai fogadóóra:
hétköznapokon 16.30-17.30. Honlap: www.gorogkatbuda.hu
(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).
FRANKEL LEÓ ÚTI ZSINAGÓGA: csütörtökönként 18 órakor: Frankel
Baráti Kör. Péntekenként 18 órakor: Kabalat Sabat – szombatfogadó istentisztelet, szintén 18 órától szombatköszöntő foglalkozás,
Talmud Tóra gyerekeknek. Szombatonként 10 órakor istentisztelet
reggeli imával, tóraolvasással, ima után Kiddus, vasárnaponként
10 órakor: BBYO, Talmud Tóra, 17 órakor: BéBiYO. MÁJUS 13-án,
8.00: Jom Jerusálájm – Jeruzsálem napja. MÁJUS 19., 19.30: Erev
Sávout, MÁJUS 20-21.: a Tóra átvételének, a Hetek ünnepének
napjai, szombat este 18.30, vasárnap reggel 10 és 18.30, hétfő
reggel 10 órakor (1023 Frankel Leó út 49., www.frankel.hu, tel.:
326-1445, e-mail: rabbi@frankel.hu).

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: MÁJUS 10-én, Jézus mennybemenetelének ünnepén 11.00 és 18.00 órakor lesz istentisztelet.
MÁJUS 13-án 19 órakor Fészekrakó kör. MÁJUS 14-én 19 órakor
a Budavári Evangélikus Szabadegyetem keretében Kőszeghy
Miklós egyetemi docens előadása Nagy Heródes, az üldözött
üldöző címmel. Május 16-án 19 órakor interaktív bibliaóra a középgenerációnak, téma: Szentlélek és én. Május 19-én 19.30-kor
ökumenikus ifjúsági zenés istentisztelet. MÁJUS 20-án az istentiszteletek a szokott rendben lesznek (1014 Táncsics M. u. 28.).

Budai Református Gyülekezet: istentiszteletek vasárnap 10
órakor (gyermekfelügyelet 3 éves kortól), 19 órakor könnyűzenés
istentisztelet. Az istentiszteletek közvetítése a www.gyulekezet.
hu oldalon automatikusan elindul. MÁJUS 14-én 19 órakor aTabulatúra régizeneklub vendége a Fabula együttes, Énekmondó
Buda Ádám vezetésével. MÁJUS 15-én 19 órakor a Szilágyi Dezső tér 3. alatti nagyteremben Lázár Csaba színművész előadása
Jézusa kezében kész a kegyelem… címmel Arany János 200.
születésnapja alkalmából, a legnagyobb magyar költő balladáiból. A nyári tábor július 29. – augusztus 3-ig a balatonszárszói
SDG Családi Hotel és Konferencia Központban lesz idén is (1011
Szilágyi Dezső tér 3., www.gyulekezet.hu, tel.: 457-0109, (06 30)
337-0659, e-mail: info@gyulekezet.hu, esküvővel kapcsolatban:
eskuvo@gyulekezet.hu)

Összeállította: Raduj Klára

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: kerékpáros zarándoklat
MÁJUS 12-én, találkozás 8.30 órakor a templom előtt, indulás 9 órakor,
érkezés 14 órakor. Útvonal Pasaréti tér–Gercse, kápolna–Kálvária-hegy
és vissza, kb. 20 km. Információ: bczarándoklat@gmail.com. MÁJUS
18-án 18.45-kor bűnbánati este. MÁJUS 19-20-án pünkösdi ferences
férfizarándoklat, információ: pasapleb@gmail.com. MÁJUS 20-án
a templom előtt keresztény filmek vására (1026 Pasaréti út 137.).
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Tiszta szívvel

A Templomkerti esték rendezvénysorozat első előadása a Vadkerti–
Zsapka–Sipos akusztikus trió fellépése lesz.
Az együttes tagjai: Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar szólóénekese,
a komáromi Magyar Lovas Színház tagja, Zsapka Attila verséneklő, az
érsekújvári Kor-Zár verséneklő együttes frontembere és alapító tagja,
valamint Sipos Dávid szaxofonos.
A Felvidéken élő és dolgozó trió 2014 tavaszán állt össze azzal az elsődleges céllal, hogy az általános és középiskolás diákokhoz közel hozza
a számukra talán már idegennek és ismeretlennek tűnő ’70-80-as
évek ismert, értékes magyar dalait, valamint a verséneklés varázsát.
Vadkerti Imre magyarországi ismertségében a 2007-es év volt a
meghatározó, amikor jelentkezett a Magyar Televízió A Társulat című
műsorába, ahol a megmérettetés során Koppány szerepét nyerte el a
25 éves jubileumi István, a király rockopera előadásában.

Egyházi programok
Karizmák ünnepe a máriaremetei templom kertjében MÁJUS 21-én, pünkösdhétfőn 9-15 óra között a főegyházmegye rendezésében.
Programjában gyermek, ifjúsági és családos események mellett a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus előkészülete és különböző lelkiségi mozgalmak bemutatkozása szerepel. A szentmise 14 órakor kezdődik. Szentbeszédet mond a
szabadtéri oltárnál Erdő Péter bíboros, főpásztor.
Élő Rózsafüzér-zarándoklat Május 26-án. Részletek a www.
elorozsafuzer.hu címen. A 3. szakasz útvonala: Csillaghegy–Kaszásdűló–Kövi-kápolna–Máriaremete. Gyülekező 7.30-kor, érkezés 18.30-kor. A 4. szakasz
útvonala: Farkasrét–Makkosmária–Máriaremete. Gyülekező 7.30-kor, érkezés
18.30-kor. A 3. és a 4. szakasz zarándokainak Máriaremetén a szentmisét 19
órakor bemutatja Erdő Péter bíboros, prímás.

Fatimai kegyszobor a Szent Angéla iskolában

A fatimai kegyszobor ellátogatott a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumba április 27-én.
Egy Fülöp-szigeteki atya, Edgardo Arellano (Fr. Bing) 1982 óta járja a világot a Fatimai Szűzanya kegyszobrával, hogy a világ minden országát felajánlja Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Ezúttal Magyarországon
töltött el négy napot a Szent Angéla iskolát választva ki, hogy közösen felajánlják magukat és – képviselve
az összes magyar oktatási intézményt – minden tanulót a Szűz Anya Szeplőtelen Szívének. A tizenöt fős
Fülöp-szigeteki zarándokcsoportban két pap és két nővér is volt. A szertartáson az iskola tanárai vitték a
terembe a Fatimai Szűz kegyszobrát, előttük diákok haladtak, egyikük egy feszületet, ketten Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szívének képét hordozták, mögöttük két diák égő gyertyát vitt. Szoliva Gábriel
testvér felkísérte az oltárig a kegyszobrot, amit egy fehér terítős asztalra helyeztek. Ezután felajánlotta az
iskolát és szimbolikusan az összes magyar iskolát, nemzetünket a Szent Szűz Szeplőtelen Szívének. A fatimai csoport képviselője beszélt életéről, személyes hitéről. Kiemelte a szentáldozás, a szentségimádás
és a rózsafüzér napi megélésének fontosságát, azt, hogy a család összetartását erősíti a közös miselátogatás. Ezt követően Gábriel testvér beszélt a Szűzanya szerepéről a magyar történelemben. Az ünnepség
résztvevői – diákok, szülők és pedagógusok – együtt imádkoztak, a végén pedig elénekelték a Himnuszt.
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A SZŰRŐVIZSGÁLATOK TERÜLETEI

A KAPÁS ÉS A KÖZSÉGHÁZ Utcai
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a Szent Ferenc Kórházban
(1021 Széher út 71-73.)

www.szentferenckorhaz.hu
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• tanácsadás
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A patika, ahová érdemes bejönni
Túrázás, kirándulás: állítsunk össze elsősegélycsomagot!

hisztamin-tartalmú krém, de ügyeljünk rá, hogy bizonyos
készítmények fényérzékenységet okoznak, ezekkel tilos a
napra menni! Intenzív allergiás reakció esetén forduljunk
orvoshoz, akár antibiotikumra is szükség lehet!
Kullancscsípés esetén ne késlekedjünk: a kullancsot
azonnal szedjük ki, akár egyszerű szemöldökcsipesszel,
csavaróhúzó-mozdulattal. Semmiféle folyadékot, krémet
ne használjunk! A csípés utáni két hétben figyeljük az
érintett területet, mert ha rendellenességet észlelünk,
feltétlenül orvoshoz kell fordulni.
Kellemes időtöltést, élményekben gazdag kirándulásokat kívánunk!
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1026 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 121. földszint,
nyitva hétfőtől péntekig 8-19, szombaton 8-15 óráig.

A BRFK II. KERÜLETI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÉS
BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
II. KERÜLETI HIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

RÓZSADOMBI TÍZPRÓBA
című produkcióját

2018. május 13-án 10 – 15 óráig
Családi nyílt nap a biztonság és egészség jegyében
a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság épületében
(1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10. szám)
CSALÁDI VETÉLKEDŐ! ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK!
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Fődíj: sportszerutalvány 20.000 Ft értékben és egyéb jutalomtárgyak.

10.

PRogR AMUNK AT SzíNESíTI Még:
rendőrautó, rendőr motor,
kézműveskedés, arcfestés
rabszállító, tűzoltóautó
kicsiknek és nagyoknak
mutasd a tenyered –
kérdezz, felelünk – bűnmegelőzési
vidd haza az ujjnyomatodat
tanácsadás
zsebtolvajlás régen és most
tesztek több témában
a kapitányság múltja képekben
biztonsági öv szimulátor

TEgYÜNK A BIzToNSÁgUNKéRT! LEgYÜNK TUDAToSAK ,
éLJÜNK MéRTéKKEL, TISzTÁN, TERMéSzETESEN, SzELEKTívEN!

PR-cikk

A rovat támogatója a megújult
Budagyöngye Gyógyszertár

BEMUTATJA:

ít s

Hagyományos vízi rendezvénynek lehet részese, aki MÁJUS 13-án délelőtt
kilátogat a Margit híd és az Árpád híd közötti Duna-partra, ám a legjobban
a Margit-sziget budai partjáról láthatók a Gróf Széchenyi István Tízevezős
Amatőr Regatta és Országos Egyetemi Bajnokság futamai. A versenyt 28
évvel ezelőtt indította útjára a rendező Danubius Nemzeti Hajós Egylet.
A fixüléses, tízevezős hajókban egyetemek, cégek, intézmények, önkormányzatok csapatai és a baráti vagy családi alapon szerveződött egységek
tagjai ülnek, de részt vesznek a Pilisi Gyermekotthon lakói, vagy a rendező
egyesület által sok éve patronált Down Alapítvány fiataljai. A megmérettetés egyben az egyik beharangozója a jövő évi Budapest Európa Sportfővárosa 2019 rendezvénysorozatnak.
Az esemény koszorúzással kezdődik 9.30-kor a Margit-sziget pesti oldalán lévő Művész sétányon, a verseny pedig a Wesselényi Csónakház fedélzetén elhangzó ünnepi köszöntők után 10.10-kor indul.
A rendezvény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes. Védnökei: dr. Láng Zsolt, a II. kerület, Bús Balázs, a III. kerület polgármestere, dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség elnöke, dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora és a
Széchenyi Társaság.

ad

Látványos evezős verseny a Dunán

ab

A május az osztálykirándulások ideje, de hétvégén a
család is nekivághat egy hosszabb, akár többnapos
kiruccanásnak. Ne feledkezzünk meg az elsősegélycsomagról: gondoljuk végig, milyen váratlan helyzetek
állhatnak elő a kiránduláson, mit érdemes beszereznünk
a gyógyszertárban!
Vigyünk magunkkal TB-kártyát!
Ha a célpontunk egy másik, távolabbi település, tájékozódjunk a helyi orvosi ügyelet, kórház elérhetőségéről.
A család – vagy a kiránduló osztály – társadalombiztosítási
igazolványait (a TB-kártyákat) is magunkkal kell vinnünk!
Sebkezelés korszerűen
Egy-egy kisebb sérülést, horzsolást orvos nélkül is elláthatunk. A seb fertőtlenítéséhez tökéletes a régről jól
ismert alkoholos jódoldat, de ma már léteznek korszerűbb
színtelen, csípő érzést sem okozó sebfertőtlenítő sprék,
amelyeknek a használata gyors és egyszerű. A sebet
tisztítás és fertőtlenítés után tanácsos gézzel vagy sebtapasszal lefedni. Fontos, hogy nyílt sebre kizárólag steril
gézlap vagy fertőtlenítőszerrel átitatott, úgynevezett
hidrokolloid kötszer kerülhet. A száraz vatta tilos, mert
beleragad a sebbe. A további sebkezelésre a sebhintő-

porok helyett használjunk inkább olyan krémeket, géleket,
amelyek nemcsak fertőtlenítenek, hanem a seb gyorsabb
gyógyulását is elősegítik, beindítva a hámosodást, bőrmegújulást. Naponta akár 4-5 alkalommal is kenjük be
velük az érintett felületet.
Kerüljük a leégést!
A korábban nem napoztatott bőrt ajánlott magas
faktorszámú, 50+-os dermokozmetikumokkal védenünk.
Ha mégis leégnénk, enyhülést jelenthet a D-panthenol
tartalmú spré vagy krém. Érdemes olyat választani, ami
egyéb jótékony hatóanyagokat is tartalmaz, mint például
az aloe vera, illetve a tápláló vitaminok. A tiszta aloe
vera-spré önmagában is gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató
hatású. Vásárláskor kérjük a gyógyszerész tanácsát, mert
egyes készítmények fényérzékenységet is okozhatnak, így
ezekkel nem szabad a napra menni.
Láz, hányás csillapítása
Elsősegélycsomagunkban feltétlenül legyen nem-szteroid láz- és fájdalomcsillapító, valamint paracetamol hatóanyag-tartalmú készítmény. Láz esetén a két különböző
hatóanyag 6 óránként felváltva adagolható.
Hányásra, hányingerre való tabletta vagy kúp ugyancsak
legyen kéznél. Egyszerű utazási hányinger esetén beválhatnak a gyömbértartamú, szájon át szedhető készítmények,
gyerekeknek pedig megjelent a gyömbértartalmú nyalóka
is. Hányás után sokaknak jelent enyhülést egy-egy pohár
kóla, mivel elektrolit-összetétele nyugtatja a gyomrot,
ugyanakkor pótolja az elvesztett ionokat is.
Rovarcsípés, kullancsveszély
Rovarcsípésre egyszerűbb esetben elegendő lehet a
hűtés, illetve a fájdalomcsillapítás alkoholtartalmú, fertőtlenítő hatású oldattal. A viszketésen segíthet az anti-

Sz

Tomcsányiné dr. Dobos
Adél, a Budagyöngye
Gyógyszertár vezetője nemcsak a lap hasábjain, hanem
a patikában személyesen
is szívesen ad tanácsot
mindenkinek az egészséget
érintő kérdésekben.

28. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

Takarítás. Leinformálható gyakorlott, vállalkozó
egyén igényes irodaház-takarítást keres a kerületben. Tel.: 06 20 379-4601
Gyermek-, idősgondozást, háztartási munkát vállal délutánonként képzett, gyakorlott friss nyugdíjas. Tel.: 06 20 393-5838
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.
Idős, de korához képest jó egészségügyi
állapotban lévő édesanyám mellé keresek
napi 2–3 órára nyugdíjas hölgyet, aki a napi
teendők ellátásához nyújtana segítséget.
Fontos feltétel a kölcsönös szimpátia. Tel.:
06 20 961-0309
Bölcsődei dajkákat keresünk felvételre azonnali kezdéssel a II. kerületi Egyesített Bölcsődék
tagintézményeibe. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a marika.kasa@invitel.hu email címen lehet. Tel.: 06 20 218-3268
Konyhai kisegítőt – napi 4 órást – keresünk
azonnali kezdéssel a II. kerületi Egyesített bölcsődék tagintézményébe. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a marika.kasa@invitel.hu email címen lehet. Tel.: 06 20 218-3268
A Községház Utca Óvoda óvodapedagógus
álláshely betöltésére óvónőt keres 2018. augusztus 27-i kezdéssel. Érdeklődni lehet Sándorfi
Lászlóné óvodavezetőnél a 376-5476-os telefonszámon, valamint az ovoda.kozseghaz@ecom.
hu e-mail címen.

OKTATÁS

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

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

INGATLAN

A Trombitás úton kiadó 35 m²-es földszinti lakás udvari beállóval, elsősorban irodának. Tel.:
06 20 911-8689
6,80 m² alapterületű RAKTÁRHELYISÉG A II. KERÜLETBEN magánszemélynek vagy intézménynek KIADÓ. Tel.: 06 30 184-9164
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan,
I., Batthyány utca 32. Tel.: 326-0618, 06 20
974-0571
Keresünk kiadó igényes családi házat, villát
3000 euróig német család részére, 12 szobást
8000 euróig angol cég részére. BakosLak Ingatlan. Tel.: 06 20 974-0571
A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra KIADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat és
lakásokat diplomata és külföldi ügyfelei
és családjaik részére. Tel.: 326-0618, 06 20
974-0571
A II. KERÜLETBEN KERESEK ELADÓ LAKÁST
KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL! AKÁR FELÚJÍTANDÓT
IS! VÁROM HÍVÁSÁT! TEL.: 06 30 967-3067
Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es felújítandó Bauhaus jellegű lakás terasszal, garázzsal tulajdonostól eladó. Irányár: 85 M Ft. Tel.: 06 30 438-9320
A II., Völgy utcában 1400 m²-es telken felújított,
két lakásos családi ház dupla garázzsal eladó.
Egyik lakás hat szobás, dupla komfortos, erkélyes,
teraszos, a másik két és fél szobás, magasföldszinti. 230 millió. Tel.: 06 20 967-5691
ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek jó infrastruktúrával, panorámával tulajdonostól
47,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 30 257-0257

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

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

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

A III., Római parton 530 m²-es telken erősen felújítandó 100 m²-es ház 39,8 millió. Tel.: 06 20
967-5691

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 19-én.
Lapzárta: keretes – május 9., apró – május 11.

A Kodály köröndnél eladó 225 m²-es, nagy terekkel rendelkező, erkélyes lakás. Tel.: 06 20
491-9693
A GELLÉRT TÉRNÉL 77 m²-ES POLGÁRI, CIRKÓS, LIFTES, EMELETI LAKÁS 49 900 000 Ft.
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
ÚJLIPÓTVÁROSBAN ELADÓ EGY 99 m²-ES,
HÁROM SZOBA HALLOS MAGASFÖLDSZINTI
LAKÁS NAGY TERASZOS KERTKAPCSOLATTAL 74 M Ft-ÉRT. SÉTATÁVOLSÁGRA ÜZLETEK, SZOLGÁLTATÓK, ORVOSI RENDELŐK ÉS
GYÓGYSZERTÁR, ÍGY IDEÁLIS A BELVÁROSBA KÖLTÖZNI VÁGYÓK SZÁMÁRA. TEL.: 06
30 359-4079
A XIII., Pozsonyi úton III. emeleti, parkra néző 45
m²-es, másfél szobás felújítandó lakás 39,8 millió.
Tel.: 06 20 967-5691
A VÁROSKÚTI ÚTON 2001-BEN ÉPÜLT 148
m²-ES PANORÁMÁS NAGY TERASZOS, EMELETI LAKÁS GARÁZSOKKAL 109 000 000 Ft.
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLIPÓTVÁROSBAN elegáns BAUHAUS-HÁZ 46 m²-es
kétszobás, magasföldszinti, csöndes, PARKRA
NÉZŐ lakása tulajdonostól eladó. 42,9 M Ft.
Ingatlanosok kizárva. Tel.: 06 20 509-8018
Káposnásnyéken, a Velencei tótól 800 méterre
csendes utcában kétlakásos komfortos parasztház
nagy kerttel, borospincével tulajdonostól eladó.
Irányár: 20 M Ft. Tel.: 06 20 484-9575
Befektetőknek! Törökbálinton eladó 315
m²-es lakás, hosszú távra öregek otthonának kiadva. Tel.: 06 20 911-8689
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

EGÉSZSÉGÜGY

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET.
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ
HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER,
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.:
06 30 222-3016

Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánrendelés
Hűvösvölgyben. Dr. Konkoly Thege Edit, 1028 Bp.
Hidegkúti út 18. Gyermekek és felnőttek részére
fül-orr-gégészeti panaszok és hallásproblémák
esetében. Parkolási lehetőség. Rendelés minden
kedden 15–19-ig. Bejelentkezés: 06 30 306-3467.
Tel.: 397-4565
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben, a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.:
06 20 595-3057
Gyógypedikűr. Manikűr. Szeretettel várom új
vendégeimet! Nyugdíjasoknak kedvezmény!
EverGo szalon. Draskóczyné Erika. Tel.: 06
70 390-3180
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN.
HÁZASPÁROKNAK KEDVEZMÉNY. Tel.: 06 30
206-4801

VÍZ-GÁZ-VILLANY

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.:
06 30 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás
nélkül. Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 980-7564
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje,
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK,
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000

2018/8 – május 5.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 917-0697
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN
IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.:
359-3958, 06 30 933-3620
Villanyszerelő-elektrikus (a II. kerületben) vállal
hibaelhárítást, javítást, teljes felújítást. Kapcsoló, konnektor, kismegszakító, áramvédő (FI) relé,
elosztószekrény-csere! Kérem, hívjon! Kendrik
Tamás. Tel.: 06 30 456-6557
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.:
246-9021. ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók, lámpák cseréje, garanciával. Boda Zsolt
villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 06 30
333-6363
KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉMÉNY-ÉPÍTÉS,
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK BEKÖTÉSE, SZAKVÉLEMÉNY, ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814

LAKÁS-SZERVIZ

Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők
javítása 1986 óta, budai kisiparos. Tel.: 249-2664,
06 20 944-9015
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft.
Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb
munkától tetőjavítást, építést, szigetelést
27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK BELSŐ
MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 264-7752
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS
GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 2022505, 06 30 251-3800

HIRDETÉS
ELEKTRONIKA
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, 06 20
537-6281
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap.
Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.:
06 30 857-2653

REDŐNY
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE,
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS.
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043
REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden fajta
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt,
szúnyoghálót. II. Kerület Kártya elfogadóhely.
Tel.: 370-4932

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZKEZELÉS! CÉGÜNK, A SKORPIÓ
KFT. VÁLLALJA TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT,
KÖZÖS KÉPVISELETÉT BUDAPEST EGÉSZ TERÜLETÉN. REFERENCIÁVAL RENDELKEZÜNK A
KERÜLETBEN. TEL.: 06 30 936-1589

SZOLGÁLTATÁS
Festmények, bútorok restaurálását és felújítását vállalja Varga Ferenc okleveles restaurátor. Tel.: 06 20 231-9845
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347,
06 30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES
DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 3851802, 06 30 999-8619

Festés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000 Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.
com Tel.: 06 70 250-9132

ÁCS, tetőfedő munkák, tetőtér-beépítés, terasz,
autóbeálló-építés, gipszkartonozás. KISEBB háztető felújítása, építése. PONTOS, megbízható munka. hermannteto@gmail.com Tel.: 06 20 506-7669

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

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

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

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari53@gmail.com Urbanek. Tel.:
214-7442, 06 20 978-7429
Műanyag ablak-ajtó beépítése helyreállítással.
Asztalos munkák: beépített szekrény, konyhabútor, gardróbszekrény. Tel.: 06 70 545-1869
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, ablakok, szekrények illesztését, zárcseréit, pántok, zsanérok cseréjét, küszöbök készítését,
szigetelését. Tel.: 251-9483, 06 20 381-6703
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 24
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, üvegezését, szigetelését garanciával. A
felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06
70 550-0269
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a legkisebb
javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20 411-4349
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 000 Ft-tól,
WC: 18 000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 15 000
Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibeállók aszfaltburkolatának készítését vállaljuk.
Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06
30 797-1037

Fa virágládák készítése rövid határidővel. Tel.: 06
30 319-0559
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők
gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztások, szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988

FACEBOOKON
A II. KERÜLET

34 800

Köszönjük!

facebook.com/budapest2
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NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb
Antal utca sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit. Tel.: 06 70
224-3725, 274-2451
A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDIKÓ
(06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20
251-7171) a Pasaréti út 53. (Gábor Áron utca
sarok) alatti fodrászatban szeretettel várja
régi és új vendégeit.

KERT

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
Fakivágás, fagondozás kerületi vállalkozástól, zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskómarás. Boda János okl. kertészmérnök, www.
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
Teljes körű kertgondozás kertészmérnök csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással.
www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
17 év tapasztalatával vállalunk teljes körű
kertfenntartást, ápolást, kertépítést. Druida Kör
Kertészet, Magyar Krisztián. Tel.: 06 20 962-5347

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET,
HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN
ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20
980-7570
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat,
porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat.
Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 9518307, 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 www.tallerantik.hu
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154
19-20. századi magyar és külföldi művészek festményeit keressük megvételre készpénzért gyűjtők,
befektetők részére. Nemes Galéria 1024 Szilágyi
Erzsébet fasor 3. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Mobil: 06 30 949-2900, tel.: 302-8696.
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.
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT,
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT,
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS,
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697,
06 20 494-5344

VÉTEL-ELADÁS

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

TÁRSKERESÉS
FEHÉR ORCHIDEA társközvetítő várja jelentkezését. 2040 Budaörs,Templom tér 19. Tel.:
06 20 487-6047, 06 30 974-1056

EGYÉB

IDŐS SZEMÉLYT segítenék élete nehézségeiben. Módját közösen döntenénk el. Tel.: 06 30
418-6663
KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉK-SZERZŐDÉST
KÖTNE. TEL.: 06 30 668-8882

FARMER DIVAT, Margit krt 69. Kezdje velünk a
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNnyári szezont egy új nadrággal. Nyitvatartás:
ZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT,
Hétköznap 10-18, szombat 10-13. Tel.: 212-4163
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT,
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIP- TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, divatos
KÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, kézi kötött, horgolt ruhadarabok rendelésÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TEL- re, nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból
SkorpioKft_KER-26_szerzodes_2018-03-19_
JES
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. is. Modelldarabok eladása. www.kotode.hu
Tel.: 356-6009
Tel.: 06 20 597-8280

TÁRSASHÁZKEZELÉS
KÖZÖS KÉPVISELET
Vállaljuk a közös képviselői feladatok,
kötelezettségek időben történő
elvégzését, a tulajdonosok számára –
mint tulajdonost megillető – a ház
ügyeiről való megfelelő minőségű
tájékoztatás nyújtását, az emberközpontú hozzáállást.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Skorpió Kft.
A FAVIS
Cégcsoport tagja
Nagy Erzsébet
Tel.: +36 30 936 1589
www.skorpiohazak.hu
www.favisgroup.hu
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HIRDETÉS

DEXA csontsűrűségmérés
a Margit Medical Centerben
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A Budapesti
Szent Ferenc Kórház
Alapítványa

Baráti

C

BUDAI POLGÁR

A megbízható és gyors ezermester

(Széher úti kórház)

LAKÁSSZERVIZ
kisebb munkákra

tisztelettel kéri, hogy
adója 1%-át ajánlja fel
alapítványunk javára,
kórházunk támogatására.

Y

A készülék alkalmas CM
MY
a csontritkulás
(osteoporosis)
CY
igazolására vagy
CMY
kizárására és a törési
kockázat becslésére. K

Budapesten és környékén!

Adószám: 18083172-1-41

JAVÍTÁS
SZERELÉS
KARBANTARTÁS

Kérjük segítsen, hogy segíthessünk!

06 70 310 8246
www.szervizbuda.hu

A Közkincs Egyesület

Zsír- és izomállomány mérés!

„Mozgó Könyvek”

Beutaló nem szükséges!
A vizsgálat térítésköteles!

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

A leletet a vizsgálat végén
azonnal kézbe adjuk!

Telefon: 06 70 606-8107

Bejelentkezés:
munkanapokon 8-14 óra között,
(06-1) 998-0010-es telefonszámon
vagy bármikor e-mail útján
a csontsuruseg@margitmedical.hu
email címen.
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A rejtvény fő soraiban Arisztotelész gondolatát rejtettük el.
A 2018/6. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az amatőrök
remélnek, a profik dolgoznak”. A helyes megfejtést beküldők kö-

OROSZ
TEA

OLASZ
NAPILAP

zül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis Kertészet

ANNO

CELSIUS

Dr. Kovács József, Dr. Partl Ernő és Vég Pál. Gratulálunk, a nyeremé-

ÉPÍTŐANYAG

5000 Ft. értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek:
nyeket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018 május 19-ig.

2018/8 – május 5.

HIRDETÉS

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
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Tavaszköszöntő
újdonságok a Radovinban!

Bencze Pisti, Jász Laci és Major Levente limitált palackszámú tételei a Radovinben. A Badacsony, a Somló és a Mátra különlegesen izgalmas borait nem
érdemes kihagyni. Látogassanak el a Radovin Hidegkútba vagy nézzenek szét a webáruházunkban
(www.radovin.hu) az újdonságaink közt.

ÓRA FELVÁSÁRLÁS AZ ÓRA GURUNÁL!
Készpénzes felvásárlás a helyszínen.
Karórákat, alkatrészeket, hibás órákat,
és óráshagyatékot is vásárolunk!

INGYENES ÉRTÉKBECSLÉS!

radovin hidegkút

Budagyöngye Bevásárlóközpont I.emelet
Tel: 06 30 651-2559, e-mail: norbertwatch009@gmail.com

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

www.radovin.hu
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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. május 7-től 18-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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