
Új körforgalom és sportpálya 
a Nagyrét térségében

Sikerrel zárult az önkormányzati muskátli- és almavásár
Muskátli- és almavásárt szervezett április 27-én, szombaton a II. Kerületi Önkormányzat két helyszínen, a polgármesteri hivatal papkerti 
parkolójában, valamint Pesthidegkúton a Zsíroshegyi út–Nagyrét utca kereszteződésében lévő sportpályán. A „Tegyük virágosabbá kerü-
letünket!” akció jegyében telt muskátlivásár idén is nagy népszerűségnek örvendett, a 15 ezer tő kedvezményes árú muskátli mind elkelt. 
Ugyancsak hamar elfogyott az egy teherautónyi szabolcsi, termelői alma is a most első alkalommal megtartott almavásáron.

Nem véletlenül gyakori tárgya a lakossági 
bejelentéseknek a Nagyrét utca–Ördögárok 
utca–Zsíroshegyi út kereszteződés. Az öt út-
torkolatot összefogó csomópont ugyanis ne-
hezen belátható, ráadásul a gépjárművel köz-
lekedők alkalmanként tévesen értelmezik az 
elsőbbségadási viszonyokat, ami már több 
alkalommal vezetett balesethez. A II. Kerüle-
ti Önkormányzat mintegy 300 millió forintból 
körforgalmat építtet a veszélyes keresztező-
déshez. A beruházás során nemcsak az úttest 
épül át, hanem gyalogátkelőhelyeket alakíta-

nak ki, valamint a kerékpárút vonalvezetésén 
is módosítanak. A  munkálatokkal a tervek 
szerint augusztus végére készülnek el.

A  csomóponttól nem messze, a Nagyréten 
adták át április 29-én azt az új szabadtéri kézi-
labdapályát, amely a Nagyrét utcai sportpályát 

váltja ki. A II. Kerületi Önkormányzat, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. és a Magyar Kézilabda Szövetség 
együttműködésében elkészült sportpálya az 
iskolai testnevelés mellett a lakossági sporto-
lást is szolgálja.

(Részletek a 6-7. oldalon.)
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2. OLDAL KÖZÉRDEKŰ BUDAI POLGÁR

HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

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

Központi telefon: 346-5400 
Internet:www.masodikkerulet.hu
E-mail: info@masodikkerulet.hu

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

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElYEZETT IroDáI

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

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

Ellátási Osztály
1024 Káplár utca 2/c-d,
100-as kapucsengő.
Tel.: 346-5700
E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30, valamint 
minden páros pénteken 
8.00-11.30-ig a Rezeda 
utca 10. szám alatt.

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek,
Általános igazgatási ügyek

1021 Vadaskerti u. 13/a
Tel.: 346-5437,
E-mail: igazgatas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási Osztály

1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu

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

Környezetvédelmi
Osztály

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5725
E-mail: kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöldszám: (06 
80) 204-965
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Hidegkúti Rendészeti 
Központ

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

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

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

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

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös kép-
viselőknek (1024 Mechwart liget 1.).

II. KErülETI vároSFEJlESZTŐ ZrT.
ügYFÉlSZolgálATI IroDA

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

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

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

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

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 csü-
törtökig: 8–16, péntek: 8–12. 

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

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

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

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

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

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

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

Hétfő: 13–17
Szerda: 8–17
Péntek: 8–12
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A kórus 2005-ben jött létre, a Bol-
dogasszony Iskolanővérek énekes 
missziójának munkájával.

 A kórus tagjai Szovátáról, a Só-
vidék és a Felső-Nyárádmente fal-
vaiból valók. Az elmúlt évek alatt 
sikeresen szerepeltek nemzeti és 
nemzetközi fesztiválokon, öt alka-
lommal értek el nemzetközi kórus-
versenyen első helyezést. Mint Nagy 
Éva Vera nővér kórusvezető a kon-
certen elmondta, a kórusvezetőket 
az a szándék vezette 15 évvel ezelőtt 
a székelyföldi kis falvakba, hogy a 
kóruséneklés segítségével éltető és 
élni segítő közösségeket hozzanak 
létre. – Czakó Gabriellával, a másik 
kórusvezetővel elkezdtük az álmun-
kat megvalósítani, azóta már egy 
szép szovátai házban tudjuk fogadni 
a fiatalokat. A gyerekek lelkesedé-
se és kitartása eredményeképpen 
született meg egy iskolarendszeren 
kívüli komplex zenei műhely, amely 
lehetőséget ad a zenei anyanyelv 
megőrzésére – emelte ki. Az egyik 
tag, Lokodi Anna, aki tízéves kora 
óta énekel a kórusban, és jelenleg 
már vezényel is, megosztotta a kö-
zönséggel, hogy kilenc településről 

Szívmelengető jótékonysági koncertet adott 
a marosszéki gyermekkórus a Kultúrkúriában

A Marosszéki Kodály Zoltán 
Gyermek- és Ifjúsági Kar a II. Ke-
rületi Önkormányzat meghívásá-
ra – a XX. Musica Sacra Civitatis 
kórustalálkozó díszvendégeként 
– jótékonysági koncertet adott 
április 25-én a Kultúrkúriában. 
Az est házigazdája Láng Zsolt 
polgármester, védnöke Böjte 
Csaba ferences szerzetes volt.
 

gyűlnek össze kóruspróbákra min-
den szombaton és hétköznapokon 
is, nyaranta táborokban vannak 
együtt. – Közösen szeretünk szépet 
létrehozni, és őrizni a néphagyo-
mányokat – foglalta össze röviden 
motivációjukat. 

A Marosszéki Kodály Zoltán 
Gyermekkar magyar népdalok, 
Kodály-, Bárdos- és Kocsár-művek 
mellett Mendelssohn, Woodward 

és Rutter kórusműveit is előadták. 
Láng Zsolt II. kerületi polgármester 
az est végén megköszönte a kórus-
nak az örömünnepet. – Mindaz a 
szépség, ami a nemzetünkben rej-
lik, és ami a határon túli magyarság 
hozzánk tartozását fontossá teszi 
számunkra, átélhető volt a szín-
padon – fogalmazott. Elmondta 
továbbá, hogy gyerekkorában ő 
maga is a Marczibányi téri Kodály 

kórusban énekelt, és újra átélhette 
az együtténeklés örömét. „Az ének 
szebbé teszi az életet, az éneklő a má-
sokét is” – idézte Kodály Zoltán sza-
vait, megköszönve, hogy az erdélyi 
fiatalok melegséget és örömet vará-
zsoltak minden résztvevő szívébe. 
Végezetül átadta az önkormányzat 
ajándékát, a jegybevételt 600 ezer 
forintra kiegészítő támogatást.

L. D.

Láng Zsolt polgármester 
Czakó Gabriella karnagynak 

adta át a székely 
fiataloknak szánt támogatást

A II. Kerületi Önkormányzat meghívására városnéző 
hajókiránduláson is részt vettek a kórustagokKilenc székelyföldi településen élő gyerekek alkotják a kórust
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A sport világát jól ismerő szakembert, Drávucz 
Ritát Láng Zsolt polgármester mutatta be a Családi 
Iránytű Egyesület családi napján április 27-én.

– Bízom benne, hogy az uszoda olyan közös-
ségteremtő erőt jelent majd, amitől a sportléte-
sítményben is otthon érezhetik magukat a helyi 
lakók – mondta el lapunknak a szakember. – Az 
uszoda különleges, új színfoltja lesz a II. kerü-
letnek, Pesthidegkútnak, magam pedig büszke 
vagyok rá, hogy részese lehetek a városrész életé-
nek. Aktív vízilabdázóként úszást oktattam, miu-
tán pedig felhagytam az élsporttal, dolgoztam az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma sport állam-
titkárságán és a Magyar Olimpiai Bizottságnál. 
Nekem a sport a mindenem, ha nem úszom vagy 
vízilabdázom, akkor is szívesen töltöm aktívan a 
szabadidőmet a családommal együtt.

Másokhoz hasonlóan számomra is fontos pél-
dául, hogy a kislányom jól megtanuljon úszni, 
de az is, hogy a környéken élőknek színvonalas 
sportolási és kikapcsolódási lehetőséget bizto-
sítsunk – mondta Drávucz Rita.

Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarországon ritkán nyílik ilyen méretű új 
uszoda, ami még jobban kiemeli a II. Kerületi 
Önkormányzat erőfeszítéseit. Mint elmondta, 

Olimpikonok vezetésével indul a sportszakmai 
munka a máriaremetei uszodában

Miközben halad a máriaremetei Gyarmati 
Dezső Uszoda építése, a II. Kerületi Önkor-
mányzat kinevezte az intézmény igazgatóját, 
Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok olimpi-
kon vízilabdázót. Risztov Éva olimpiai bajnok 
úszó pedig az úszásért felelős szakmai veze-
tői feladatot látja el.
 

Máriaremetén egy nagy terület sportcélú hasz-
nosításában gondolkodott az önkormányzat, ami 
remek lehetőséget adott a sportközpont mellett 
egy komplex uszoda kialakítására. 

– Három medence áll majd a lakosság és a 
sportolni vágyó úszók és vízilabdázók rendelke-
zésére. Télen a kinti medence is sátor alatt lesz, 
hogy minél többen vehessék igénybe az uszoda 
szolgáltatásait. Várjuk a lakosságot a nyitvatartá-
si idő minden percében, de természetesen lesz 
úszás- és vízilabda-oktatás is. Programjainkkal 
igyekszünk minden korosztályt megszólítani, és 
szeretnénk, ha nemcsak a vízben, hanem azon 
kívül is sportolhatna a lakosság és élmények-

kel telve térhetne haza. Erre a célra alakítjuk ki 
a fitnesztermet, ami szintén egyfajta közössé-
gi térként működhet. És találunk megoldást a 
kisgyermekkel érkezők mozgási lehetőségének 
biztosítására is.

Drávucz Rita felhívta a figyelmet arra is, hogy 
az úszás és a vízilabdázás együttműködésben, a 
II. kerület koordinációja mellett zajlik majd.

– A tervek szerint ősszel megnyíló uszoda 
működtetését az önkormányzat finanszírozza. 
A legfontosabb, hogy életkortól függetlenül mi-
nél több II. kerületi szeressen a Gyarmati Dezső 
Uszodába járni.

SZEG

Dankó Virág alpolgármester április 24-én találkozott a 
II. kerületi iskolák igazgatóival, ahol ismertette azokat 
az önkormányzati kezdeményezéseket és programokat, 
amelyek a városrész diákjait is érintik. A megbeszélésen 
elmondta, hogyan képzelik el az uszoda üzemeltetését: 

alapelvük kezdettől fogva az, hogy az egész uszodát 
az önkormányzat fogja üzemeltetni, nem szerveznek 
ki semmilyen feladatot. Vízfelületet sem lehet majd 
külsősöknek bérelni, csak így tudnak teljes felelőssé-
get vállalni az ott folyó szakmai munka színvonaláért. 

Az uszoda a II. kerületieknek épül, emellett az utánpót-
lás-nevelésre fog fókuszálni, használatában a II. kerületi 
intézmények elsőbbséget élveznek – emelte ki Dankó 
Virág. Egyben bemutatta az iskolavezetőknek Risztov 
Éva olimpiai bajnokot, a Gyarmati Dezső Uszoda úszás 
szakosztályának szakmai vezetőjét. 

– Huszonkét évig a vízben éltem, és ez idő alatt – 
kétszer körbeúszva a Földet – olimpiai aranyérmet is 
nyerhettem – mondta el Risztov Éva. – Én magam is 
II. kerületi iskolába jártam, és ebben a kerületben élek. 
A Gyarmati Dezső Uszodában nem klasszikus úszó-
iskolát szeretnénk működtetni, hanem Magyarországon 
is egyedülálló rendszert létrehozni. Célunk, hogy a 
gyerekek megtanuljanak és szeressenek vagy úszni, 
vagy vízilabdázni. Nem lesznek különböző, egymással 
rivalizáló egyesületek, csak egyetlen egyesület, így a 
gyerekek párhuzamosan mindkét sportágat megismer-
hetik. Szeretnénk elindítani az iskolai úszásoktatást 
a pesthidegkúti iskolákban is, és ami szintén egyedi, 
mindezt 5-8 fős csoportokban, így már fél év alatt is 
minőségi munkát lehet végezni. Minden lehetőséget 
megragadunk, hogy örömteli és színvonalas sportolási 
lehetőséget biztosítsunk a gyerekek számára – emelte 
ki az olimpiai bajnok. L. D.

Láng Zsolt polgármester mutatta be Drávucz Ritát a hidegkúti családi napon

Örömteli és színvonalas sportolási lehetőségek a gyerekeknek

Dankó Virág alpolgármester (jobb szélen) a II. kerületi iskolák igazgatóinak mutatta be 
Risztov Évát (középen), az épülő uszoda úszás szakosztályának szakmai vezetőjét
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Milyen legyen a II. kerületi iskolabuszprogram?

A II.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELŐADÁS-SOROZATA

JÁTÉKOS TANULÁS 
MÁJUS 16., 17.30

Helyszín: KSH Könyvtár, Thirring Lajos-terem

tanár, közgazdász, újságíró,  az OkosDobozt fejlesztő Wizper Kft. ügyvezetője

Szűcs Dóra

A belépés díjtalan!

Az egész osztályával üdülhet a kerületismereti 
vetélkedő három győztes csapata

Fedezd fel a második kerüle-
tet! címmel vetélkedőt indít a 
II.  Kerületi Önkormányzat ti-
zenhárom-tizenöt éves, felső 
tagozatos iskolások számára. 
A verseny négy online forduló-
ból és egy „terepi”, videós fel-
adatból áll majd. A vetélkedőre 
a szervezők háromfős csapatok 
jelentkezését várják. A verseny 

célja az, hogy a II. kerület isko-
láiba járó gyerekek megismerjék 
és megszeressék lakóhelyük ne-
vezetességeit és rejtett értékeit. 
Fontos ugyanakkor a versenyző 
csapatok és osztályközösségük 
összetartozásának erősítése is, 
ezért a dobogós csapatok mind-
egyike háromnapos üdülési le-
hetőséget nyer, amelyre az egész 
osztályát magával viheti. A pihe-
nés időpontja 2019 szeptembe-
re, helyszíne a II. kerület fris-
sen felújított balatonfenyvesi 
táborhelye lesz. A  versenyre a 
meghosszabbított határidőig, 
május 10-ig lehet jelentkez-
ni. A  verseny június 3-ig tart, 
az ünnepélyes díjátadásra pe-
dig június 15-én, a II. Kerület 
Napján kerül sor. Jelentkezni a 
vetelkedo@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen lehet. A verseny-
kiírás és a vetélkedő ütemezése 
a www.masodikkerulet.hu olda-
lon olvasható.

Erre a kérdésre csak Ön tud válaszolni! Háztól házig szállítsuk a gyermekeket, vagy 
legyenek külön megállóhelyek, ahová reggel oda kell vinni őket? Délután is működ-
jön-e a szolgáltatás? Minél olcsóbb legyen vagy nyújtson extra szolgáltatásokat?

Egy család életében az egyik legnagyobb kihívás az iskolába eljuttatni a gye-
rekeket. Sokan kénytelenek a szükségesnél korábban felkelni, hogy a reggeli 
csúcsforgalomban az iskolai kitérő után legyen idő elvinni a kistestvért oviba, 
beérni a munkahelyre, majd a délutáni dugóban ugyanez visszafelé – rengeteg 
idő, türelem és persze pénz. 

Most közösen oldhatjuk meg ezeket a problémákat, kérjük, ezért vegyen részt 
Ön is a II. Kerületi Önkormányzat felmérésében, a fővárosi iskolabusz minta-
program kialakításában!

Töltse ki a kérdőívet a www.masodikkerulet.hu címen, vagy keresse a felhívást 
gyermeke iskolájában!

Szülők Akadémiája – Ingyenes előadás-sorozat 
a II. Kerületi Önkormányzat szervezésében

KRízISeK A cSALÁdbAN. Dr. Magyar Ló-
ránt orvos, teológus, pszichológiai-élet-
vezetési előadó és tréner április 16-án 
izgalmas, interaktív előadáson beszélt 
azokról az időszakokról, amelyek krí-
zist okozhatnak a családban. Az ilyen 
nehézséget okozó helyzetek feltérké-
pezéséhez segítségül hívta a jelenlévők 
tapasztalatait is. A többgyerekes édes-
apa előadásában olyan gondolatok-
kal, módszerekkel is megismertette a 
hallgatóságot, amelyekkel bármikor ki 
tudják húzni magukat (és családjukat) 
a mindennapok mélypontjairól. LD
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A népszerű hűvösvölgyi kirándulóhelyen, a 
Nagyréten négy éve leégett büfé helyén új, 
ingyenesen használható, multifunkcionális 
kézilabdapálya létesült az önkormányzat tá-
mogatásával. Az új pályát már birtokba is ve-
hetik a sportolni vágyók: a környék lakosságán 
kívül a Remetekertvárosi Általános Iskola ta-
nulói is ezt a modern sportburkolattal ellá-
tott pályát használhatják majd a szerencsétlen 
elhelyezkedésű, a lakókörnyezetbe szorosan 
beékelődő és emiatt szomszédvitákat kiváltott, 
aszfaltburkolatú pálya helyett. 

A II. Kerületi Önkormányzat a terület ke-
zelőjével, a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel közösen 
csatlakozott a Magyar Kézilabda Szövetség sza-
badtéri kézilabdapályák létesítését támogató 
programjához. Az önkormányzat és az erdő-
gazdaság a sportolási lehetőségek bővítését 
tekintette és tekinti közös céljának a terüle-
ten. Az együttműködés keretében szabványos 
kézilabdapályát építettek a hozzá tartozó ka-

Elkészült a szabadtéri kézilabdapálya a Nagyréten

pukkal, védőpalánkkal, labdafogó hálóval és 
egy speciális, kültéri használatra alkalmas, ún. 
SportsCourt sportfelület kialakításával. Az új 
pálya építésével felszámolták a leégett büfé 
helyén éktelenkedő tájsebet is, rehabilitálva 
ezzel a területet.

Az új, készülő Nagyrét utca–Ördögárok 
utcai körforgalomtól néhány száz méterre, 
a Nagyréten április 29-én felavatták az új 
szabadtéri kézilabdapályát, amely a jövőben 
kiváltja a lakossági sportolást és iskolai test-
nevelést szolgáló Nagyrét utcai sportpályát.
 

KeRüLeTI dIÁKoK SIKeRe Az úSzó dIÁKoLImpIÁN
Az idei évi „A” kategóriás (igazolt versenyzők) országos úszó 
diákolimpiának április 12–14. között Győr adott otthont. 
A versenyzők nem az egyesületek, hanem a települések és 
az iskolák színeiben álltak rajthoz. A különböző egyesüle-
tekben sportoló, de II. kerületi iskolákban tanuló gyerekek 
sikere azért is jelentős, mert ritka, hogy egy városrészen belül 
országos versenyen három iskola két-két versenyszámban is 
aranyérmet tudott szerezni. 

Érmes versenyzők: 200 m vegyes fiú, V. korcsoport: 1. 
Kőhalmi Kornél (Móricz Zsigmond Gimnázium), 200 m ve-
gyes lány, VI. korcsoport: 1. Labán Eszter (II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium), 50 m hát, V. korcsoport: 1. Bencze Péter (Csik 
Ferenc Gimnázium és Általános Iskola), 100 m gyors fiú, VI. 
korcsoport: 2. Lendvai Benedek (Csik), 100 m gyors lány, VI. 

korcsoport: 1. Gyurinovics Fanni (Csik), 200 m pillangó fiú, 
V. korcsoport: 1. Kőhalmi Kornél (Móricz), 200 m pillangó 
lány, VI. korcsoport: 1. Labán Eszter (Rákóczi), 200 m pillangó 
leány, VI. korcsoport: 3. Vékony Laura Viktória (Móricz), 200 
m hát lány VI. korcsoport: 2. Fábián Nikoletta (Móricz), 100 
m pillangó fiú, V. korcsoport: 3. Bencze Péter (Csik), 100 m 
hát lány, VI. korcsoport: 3. Fábián Nikoletta (Móricz), 200 m 
fiú gyors, VI. korcsoport: 2. Lendvai Benedek (Csik), 200 m 
gyors lány, VI. korcsoport: 1. Gyurinovics Fanni (Csik), 50 m 
gyors lány, IV. korcsoport: 1. Gyurinovics Lili (Csik), 50 m mell 
lány, III. korcsoport: 3. Zsunics Boglárka (Csik), 50 m gyors fiú, 
III. korcsoport: 2. Szentmihályi Ábel (Áldás Utcai Általános 
Iskola), 100 m fiú pillangó, III. korcsoport: 1. Nagy Csongor 
(Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola), 200 
m fiú gyors, III. korcsoport: 1. Nagy Csongor (Öku).

Zsunics Boglárka
és Szentmihályi Ábel

A házirendben arra is felhívják a figyelmet, 
hogy a tanítási időszakban a sportpálya hasz-
nálatában előnyt élveznek a helyi oktatási in-
tézmények. LD–SZZM

A Pitypang és a Remetekertvárosi iskola csapata 
barátságos kézilabdameccsel avatta fel 
az új multifunkcionális sportpályát a Nagyréten. 
A kezdődobást Láng Zsolt polgármester és Rittling István, 
a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének vezetője végezte el



2019/8 – május 4. KÖRNYEZETÜNK 7. OLDAL

Ördögárok utca

Ördögárok utcaZsíroshegyi út
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A biztonságos közlekedést szolgálja 
az új körforgalom a Nagyrét utcánál

A gyalogosok, a kerékpárosok és a gépjárművel közlekedők ha-
marosan sokkal biztonságosabb közlekedési feltételek mellett 
juthatnak át a Nagyrét utca–Ördögárok utca–Zsíroshegyi út ke-
reszteződésen, miután az önkormányzat megbízásából körfor-
galom épül a területen. A beruházás során az útpálya átalakítása 

mellett megoldják a terület vízelvezetését, vilá-
gítását, járdák épülnek és a kerékpárút átvezeté-
sén is módosítanak. A II. kerület nyolcadik kör-
forgalma három utca öt becsatlakozását egyesíti. 

A gyalogosok a Nagyrét utca két szakaszán, 
valamint az Ördögárok utca nyugati ágán kö-
zépszigettel ellátott zebrán kelhetnek majd át. 
A forgalmi szempontok miatt az Ördögárok ut-
cából jobbra, a Nagyrét utcába kanyarodó jár-
művek külön lekanyarodási lehetőséget kap-
nak még a körforgalom előtt, ezzel is könnyítve 
az áthaladást.

A nehezen belátható, rendkívül balesetveszé-
lyes kereszteződés számos lakossági bejelentés 
és panasz forrása volt. Az autósok sokszor elté-
rően értelmezték az útkereszteződések alá-fö-
lérendeltségi viszonyait, ami kisebb-nagyobb 
balesetekhez is vezetett. A beruházás keretében 
a körforgalom kialakításához a csomópont teljes 
területét át kell építeni, a régi útpályaszerkeze-
tek elbontásával és újak építésével együtt. A na-
gyobb forgalomkorlátozással járó munkálatokra 
a nyári iskolai tanítási szünetben kerül sor.

SZEG–SZZM

Rendezik és biztonságosabbá 
teszik a rendkívül balesetveszélyes 

Nagyrét utca–Ördögárok utca–Zsíroshegyi 
út közlekedési csomópontot. A II. Kerületi Ön-

kormányzat mintegy 300 millió forint értékű beruházása 
április végén indult és várhatóan augusztus végén fejeződik 
be. A Nagyrét utcai sportpályát – amelyet kivált a néhány száz 
méterre megépült új, komplex kézilabdapálya – a körforgalom 
építése alatt felvonulási területként használják, vagyis az építő-
anyagok és munkagépek tárolása nem okoz majd a környéken 
fennakadásokat, forgalomkorlátozásokat.
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Tovább folytatódik az önkormányzat 
és az FKF Zrt. közös utcatakarítása

Nyáron indulhat az út- 
és járdaépítés

Április 29-én felújítási munkák miatt le-
zárták a Mechwart ligetben található, kis-
gyermekek számára kialakított játszóteret. 
Az elkövetkezendő két hónapban a játszó-
teret teljeskörűen átépítik. 

A felújítás során a kisgyermekek számára 
sokszínű, ingergazdag, kreatív játszófelüle-
tet alakítanak ki, illetve izgalmas és komp-
lex eszközöket helyeznek ki.   Az új eszkö-

zök (hinta, csúszda, játszóvár, homokozó) 
környezetében egy kisebb KRESZ-pályát is 
építenek, hasonlóan a Nagy Lajos téri, nagy 
népszerűségnek örvendő tanpályához.

A beruházás önkormányzati finanszí-
rozásban nettó 50 millió forintból valósul 
meg. A  kivitelezést követően a gyerekek a 
játszóteret már június végén birtokba ve-
hetik.

Megújul a Mechwart ligeti
„Kicsik játszótere”

Habár a fővárosi utcák 
takarítása a Fővárosi Ön-
kormányzat feladata, a le-
hullott lomb, a nagyvárosi 
por így is állandó gondot 
okoz. A  II. Kerületi Ön-
kormányzat ezért indí-
totta el saját forrásból a 
kerületi utcatakarítási 
programot, mindemellett 
évente több száz millió 
forintot fordít zöldfelü-
letei, parkjai, játszóterei 
karbantartására, fenn-
tartására. 

Első alkalommal ápri-
lis elején, próbaképpen a 
Lipthay, a Rómer Flóris, 
a Zivatar és a Szemlőhegy 
utcát tisztították meg lo-
csoló- és takarítógépek-
kel minden útszakaszon 
kétszer áthaladva, 2180 
méter hosszan. Az össze-
gyűjtött hulladék három-
tonnányi volt.

Az utcatakarítás foly-
tatódott április 17-én és 

24-én a Vízivárosban és 
a Rózsadombon. Az első 
napon a gépek 5300 mé-
teres szakaszon 3,7 tonna 
hulladékot, míg a követ-
kező héten 2,3 tonnát 
gyűjtöttek össze. Az érin-
tett utcák lakóit szóró-
lapon is tájékoztatták, és 
kérték őket, hogy autó-
jukkal a takarítandó út-
szakaszokról álljanak el.

A lakók az önkor-
mányzat honlapján és 
Facebook-oldalán is tá-
jékozódhatnak a Nagy 
Utcatakarítási Program 
hetente soron következő 
helyszíneiről és a munká-
latok időpontjáról.

Emellett fontos tudni, 
hogy az ingatlanok és az 
úttest közötti terület (jár-
dák, autóbeállók, zöldte-
rület, árkok) takarítása a 
mindenkori tulajdonos 
vagy az ingatlant haszná-
ló kötelessége.

A Jurányi utcában (képünkön) zajlik a járdafelújítás, de a 
munkálatokat még nem a 2019-es út- és járdafelújítási 
program keretében végzik. A  II. Kerületi Önkormányzat 
idén még az előző évekénél is több forrást, mintegy két-
milliárd forintot fordít az utak és gyalogutak fejlesztésére, 
biztonságosabbá tételére. A beruházások megkezdéséhez 
közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani a kivite-
lezőket. A munkálatok emiatt és a jelentősebb közlekedési 
fennakadások elkerülése végett nyáron kezdődhetnek meg. 
A nagyobb beruházásokat – lehetőség szerint – az iskola-
kezdésig igyekeznek befejezni.
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Közösségi programok a Föld napján
Tréfás kedvében volt az időjárás április 28-án 
vasárnap, de így is nagyon sokan kilátogattak 

A Föld napjára a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjébe. 
A II. Kerületi Önkormányzat és a Duna-Ipoly Nem-

zeti Park (DINPI) 14. közös rendezvényére tíz órától 
várták a látogatókat ingyenes programokkal. Délelőtt az Aranyszamár 
Bábszínház, délután Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar adott családi 
koncertet. A gyerekek természetismereti hétpróbán és kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt az ügyességi kalandok mellett. Aki akart, 
különleges ásványok és a nemzeti park termékei közül válogathatott, 
valamint fél áron nézhette meg a Pál-völgyi-barlangot.

Láng Zsolt polgármester és Kézdy Pál, a DINPI igaz-
gató-helyettese köszöntötte a rendezvény látogatóit. 
A polgármester a mindennapi környezettudatosság 
fontosságáról is beszélt

Az Aranyszamár Bábszínház előadása erdőben, 
csodás lények között játszódott

A barlangi mentési bemutató keretében a „sérültet” a szikla tetejéről kötélen eresztették 
le a szakemberek, akiknek egy másik csoportja a katlanban várta

A természetismereti hétpróba során az állomásokon a gyerekek és a felnőttek játékos 
módon gyarapíthatták környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket

Mindenki próbára tehette ügyességét a falmászással

A műbarlangban a gyerekek megtapasztalhatták, milyen sötétben, 
sisakban és fejlámpával kúszni-mászni a szűk járatokban
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Környezettudatosnak lenni megéri
Világszerte április 22-én 
van A Föld napja. A kör-

nyezetvédelem nem csupán 
egy felkapott téma, hanem, 

sajnos, égetően időszerű is.
 
Könnyebb áttolni a felelősséget a nagyokra, és 
azt mondani, én túl kevés vagyok ahhoz, hogy 
ezen változtassak. De egyre többen ébrednek 
rá, mennyire fontos a „gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan” gondolata. Ha melegszik 
az idő, sokan választják az autó helyett a kerék-
párt vagy a gyaloglást, a piacra már rengetegen 
járnak saját szatyorral, kosárral és dobozokkal, 
hogy ne vigyenek haza feleslegesen tíz-húsz 
nejlonzacskót. A szemetet egyre kevésbé menő 
eldobálni, vagy nem szelektíven gyűjteni. Ma 
már nemcsak a „tudatos” vásárlók választják 
szívesen azokat a boltokat, amelyek vállaltan 

bogdÁNY mARgó üzlettulajdonos Bimbó úti zöldség- és gyümölcs-
boltjába szívesen térnek be a vásárlók. A kedves és udvarias kiszolgálás 
mellett azt is tudják, hogy a Bogdány család közvetlenül a kistermelőktől 
veszi meg az árut. 

– Rossz látni, mennyi nejlont használunk. A boltokban sok helyen nejlon-
zacskók vannak kitéve a vásárlóknak, miközben sokat hallhatunk a hírekben 
arról, hogy a tengerek és óceánok is tele vannak műanyag hulladékkal.

Úgy vélem, mindenki tehet valamit – még ha csak egy apró lépést is – 
azért, hogy megóvja környezetét. Mi családi vállalkozásban működtetjük 
zöldség-gyümölcs üzletünket, és mert fontos számunkra a környezettuda-
tosság, úgy határoztunk, hogy kiiktatjuk a műanyagot. Otthon már régóta 
eszerint igyekszünk élni, a bevásárláshoz én is mindig saját táskát viszek. 
A boltban már egy hónapja folytatjuk ezt a gyakorlatot, és nagyon pozitív 
visszajelzéseket kapunk. Ha valaki betér hozzánk, a kiválasztott zöldséget 
vagy gyümölcsöt kis kosárba tudja összeszedni, majd a lemérés, fizetés 
után saját szatyrába vagy kosarába teheti az árut. Mi csak újrahasznosított 
alapanyagból készült papírzacskót tartunk a kisebb termékeknek, illetve 
nagyobb papírtáskát, amit igény szerint meg lehet vásárolni.

A vevők nagy örömmel fogadták a változást, nem hiányolják a nejlon-
zacskót, sőt, sokan mondják, hogy ezentúl ők is jobban odafigyelnek a 
környezettudatosságra, más boltba is saját táskával mennek vásárolni. 
Nagyon örülnék annak, ha a jó példa ragadós lenne, és a nagyobb bol-
tokból is eltűnnének a nejlonzacskók.

Fontosnak tartom a zöldgondolkodást. Vigyáznunk kell a természetre, 
hogy azt még az unokáink is élvezhessék. A boltunk kirakatába kiragasztot-
tunk egy matricát: Zöldnek lenni megéri – ez áll rajta, és ezt gondolom én is.

Szemet gyönyörködtető látvány fogadja a járóke-
lőket a Margit körút Átriummal szembeni oldalán. 
Valaki gondosan ápolja a háza előtti zöldsávot, 
ahol már kinőtt a fű és vidámra nyírt bokrok áll-
nak a fák mellett. Mindenképp köszönet illeti, 
hiszen ő már magáévá tette a környezetszépítés és 
-gondozás fontosságát és ezt meg is osztja minden 
arra járóval. Példája talán követőkre talál

mAgYAR-HIKIScH ÁgI és NemeS RéKA csomagolásmentes boltja, a Fő utcai ne 
pazarolj 2019-ben Az év boltja lett a kis szakboltok kategóriájában. Ide átgondoltan, 
szatyrokkal, üvegekkel érdemes érkezni, cserébe bármilyen mennyiségű árut – akár egy 
ételhez való mennyiséget is – lehet vásárolni. Aki beleszédült a kínálatba, az a galérián 
leülhet egy nyugodt kávéra.
– A ne pazarolj ez esetben nem felszólítás, hanem figyelemfelhívás – mondja Ma-
gyar-Hikisch Ági, az egyik alapító tulajdonos. – Élelmiszermérnök vagyok, a címkéket 
vásárláskor már akkor is elolvastam, amikor még nem gondoltam, hogy a csomagolás 
ennyire problémás. Mindig vállalkozni szerettem volna, és egy külföldi példa alapján 
olyan helyet létrehozni, ahol mindent egy helyen meg lehet venni, ami egy háztartásba 
kell. Nemes Réka cserkész barátnőmmel karöltve 2018-ban hoztuk létre ezt a boltot. 
Mindehhez az indíttatást az adta, hogy élhető bolygót szeretnék hagyni a gyerekeimre.

Úgy gondolom, nagyon picit kell csak mindenkinek odafigyelnie, és akkor az egyik 
dolog hozza maga után a másikat. Például, hogy nem teszek egy darab almát két-három 
nejlonzacskóba, amit aztán otthon kidobok. Hordok magammal kulacsot, ételes dobozt 
és evőeszközt is, hogy ne kelljen műanyaggal ennem, akár egy gyorsétteremben sem. 
Ezek praktikus és nem hátráltató dolgok.

Mikor az első gyerekemet, a most kétéves Hannát vártam, már tudtam, hogy nem akarom 
kőolajszármazékokat tartalmazó krémmel kenni a bőrét, ezért kevertem neki popsikrémet. 
A hozzátáplálásnál alapvető volt számomra, hogy helyi és szezonális ételeket egyen. 

Mivel a szemléletformálás is a profilunk, műhelyfoglalkozásokat és különböző progra-
mokat is szervezünk minden korosztálynak. A héten például fogászati témánk volt, amihez 
kapcsolódott a lebomló fogkefe és a természetes anyagokból készült fogkrém. Fenntart-
hatósági témájú kerekasztal-beszélgetések is vannak a környezetbarát alternatívákról.

Magyar-Hikisch Ági azt is elmondta, beszállítóik hozzájuk hasonló szemléletűek. 
A megvásárolható áruk zöme bio vagy vegyszermentes és elsősorban magyar. A zöld-
ségek kistermelőktől származnak, a tisztítószerek újratölthető kannákban érkeznek. 

– Úgy gondolom, egyre növekszik a tudatosan élők száma. Fontos a pozitív hozzáállás. Ha 
mi példát mutatunk, és látják, hogy ez jó, egyre többen fognak követni minket – vallja Ági.

próbálnak tenni környezetükért. Büszkék 
vagyunk rá, hogy vannak olyan kerületiek, 
akik még a Margit körútra is tudnak oázist 
varázsolni, hogy szebbé tegyék a lakóhelyü-
ket. A II. Kerületi Önkormányzat számára is 
hosszú évek óta kiemelten fontos célkitűzés a 
zöldfelületek védelme. Mint arról már beszá-
moltunk, a kerület nemrég alkotta meg a zöld-
védelmi rendeletet, de az ingyenes ágaprítási 
és komposztálási program, a vadgesztenyefák 
permetezésének támogatása, a kedvezményes 
muskátlivásár, a közterület-szépítési pályázat, 
vagy az ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtések 
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy meg-
őrizzük környezetünket. Lapunk pedig cik-
kekkel szeretné felhívni a figyelmet azokra, 
akik azon dolgoznak, hogy a II. kerület Buda-
pest zöldszíve maradhasson, hiszen a harma-
dik évezred nagy kérdése az lesz, meg tudjuk-e 
őrizni bolygónkat az utánunk jövőknek.
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Minden hulladékot újra tud hasznosítani 
a zöldbeton feltalálója

– A kertben már virágoznak a fák, gyönyörű 
ilyenkor Hidegkút. Reggelenként kiülök a te-
raszra, és hallgatom a madárcsicsergést. A na-
pokban egy sárgarigóra lettem figyelmes, ezer 
közül is megismerem a hangját. Évek óta nem 
láttam errefelé. Szeretek itt lakni a zöldben, a 
II. kerületben. Sokan ismernek Budán, négy 
gyermekem van és a családommal gyakran 
veszünk részt közösségi programokon. A kör-
nyezetvédelem szívügyem, 17 éve kezdtem kí-
sérletezni azzal, hogyan lehetne eltüntetni azt 
a töméntelen mennyiségű műanyagot, amit 
termelünk. És sikerült egy nagyon hatékony 
módszert kitalálnom.

mi ennek a lényege?
Tömören az, hogy sóder helyett különbö-

ző hulladékot – például darált autót, üveget, 
szelektálás nélküli műanyagot, hamut, növé-
nyi hulladékot – keverünk a betonhoz. Olyan 
szemetet is, amelyet már a hulladék-feldolgo-
zó üzemek sem tudnak hasznosítani, például 
hűtők szigetelését. Úgy gondolom, nemcsak 
hazánkban, hanem a fő műanyag-kibocsájtó 
országokban is nagy előretörést hozhat ez a 
módszer. 

mely országokkal vették fel a kapcsolatot?
A világ sok pontján jártunk már, de legin-

kább a fejlődő afrikai országokban, Kínában 
és Indiában szeretnénk piacra kerülni. Hiszen 
náluk több mint egymilliárd PET-palack kelet-
kezik napi szinten, mert nincs iható csapvíz, 
így mindenki palackos vizet iszik. Nem tudnak 
mit kezdeni ennyi műanyaggal, én viszont be-

tonba tudom önteni a ledarált palackokat. Így 
olyan minőségű betont kapok, ami még autó-
pálya-építésnél is használható, utat pedig min-
denhol építenek. Ha a beton elvásik, végtelen-
szer újrahasznosítható. A polisztirolos betonnal 
kezdődött a zöldbeton fejlesztése, 2008-ban 
szabadalmaztattuk a feleségemmel. 

Honnan jött az ötlet, hogy a műanyagon kí-
vül mást is sóderként használjon?

Megkerestek a partnerek, hogy segítsek, mert 
nagyon sok olyan anyag van, amit nem tudnak 
hasznosítani. Gyakorlatilag nincs lehetetlen, 
csaknem ötszázféle betont készítettünk már. 
Volt, aki nagy mennyiségű fenyőtűt és vékony 
fenyőgallyreszeléket akart belekeverni. Meg-
csináltam, csodájára járt az illető. Egy egész ter-
mékcsaládot szeretnék létrehozni és levédetni. 

melyik a legkülönlegesebb betontípus?
Most a sivatagi homokos a kedvencem, össze 

tudom keverni vegyes, darált műanyagokkal, 
vagy darált autógumival is. Ezt az Egyesült Arab 
Emírségekbe szánjuk, ahol nehezen dolgozzák 
fel a homokot, nincs sóderük, viszont van gumi-

hulladékuk. A kollégáim éppen most tárgyalnak 
a kinti partnerekkel. A száraz növényeket (pél-
dául nádat) tartalmazó beton szintén a szívem 
csücske, ebből készülhet a XXI. századi biotégla.

itthon felfedezték már? 
Nehéz betörni a hulladékfeldolgozói piacra. 

De nem adom fel a küzdelmet, a barátaim ezért 
is hívnak Don Quijoténak. Vidéken készült már 
út a betonunkból, illetve tervben van a Budapest 
Közút Zrt.-vel egy többméteres mintajárdapro-
jekt megvalósítása Újpesten. De a házam fala 
szintén polisztirolos betonból készült. 

Hol gyártja a betont?
Nem szeretnék hulladékot importálni, költ-

séges és bonyolult is lenne. Odaviszem a tech-
nológiát, ahol a hulladékot kapjuk és helyben 
készítjük el a betont. Létre szeretnék hozni 
a jövőben egy kísérleti mintaüzemet, ahol ki 
tudom kísérletezni a különféle hulladékokkal 
készülő betontermékeket. Jó lenne gyorsabban 
haladni, de csak kis lépésekben lehet, minden 
kísérlet és előrelépés milliós ráfordítást kíván. 
Régebben a hobbimra költöttem a pénzem, ma 
már a munkám a hobbim.

Ha nem titok, mi volt ez a hobbi?
Veterán autók gyűjtése, kiállításra is jártam 

velük. Édesapám sofőr volt, én autószerelőként 
kezdtem, gyerekkorom óta nagyon szeretem a 
szép autókat, több régi járművet felújíttattam. 
Több mint húsz éve veteránozom. Egyik nagy 
büszkeségem a fekete 1968-as Mercedes W113 
250 SL Pagoda. Amerikából került hazánkba, 
3 évig restaurálták. Az utolsó csavarig szét lett 
szedve, minden porcikája fel lett újítva. Másik 
kincsem az 1952-es gyártású Mercedes W 187 
220/az első S-Calsse/Olive gray (képünkön). 
Svájcból került hozzám, két évig készült. Ez a 
típus annak idején gyorsabban ment, mint az 
akkori Porschék, 160 km/órás sebességgel.

nováK ZSófi ALiZ

A barátai Don Quijoténak hívják Bus Károlyt, 
aki több mint negyven éve él Hidegkúton. 
2002-ben kezdett kísérletezni a betonnal, első 
fejlesztése a polisztirol beton volt. Később 
tovább kísérletezett, a sóder helyett különbö-
ző hulladékokat kevert a betonba, például le-
darált műanyag szatyrokat, sivatagi homokot, 
tűlevelet. Több mint négyszázféle zöldbetont 
készített már így, ebből két típust szabadal-
maztatott. Szó esett másik szenvedélyéről, a 
veterán autók gyűjtéséről is. 
 

A zöldbeton feltalálója egyik veterán autójában
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Az egyesített kórus bevezető 
hangjai után a II. kerület polgár-
mestere köszöntötte az éneke-
seket, zenészeket és a hallgató-
ságot. Ahogy mondta, számára, 
mint egykori kórustag számá-
ra ez az este az együtténeklés, 
a közös alkotás öröméről szól. 
– „Van-e jobb szemléltető eszkö-
ze a társadalmi szolidaritásnak, 
mint a kar? Sokan egyesülnek va-
laminek a megvalósítására, amit 
egy ember, ha mégoly tehetséges, 
egymaga nem tud megvalósítani. 
Ahol mindenkinek munkája egy-
aránt fontos, s ahol egyetlen ember 
hibája mindent elronthat” – idéz-
te Kodály Zoltán szavait. Örömét 
fejezte ki, amiért erre az estére a 
kerületi egyházi kórusok kijönnek 
a templom falai közül, hogy meg-
mutassák tudásukat egymásnak és 
a közönségnek, és hogy közösen 
is színpadra álljanak. A jubileum 
alkalmából köszönetet mondott a 
sorozat szervezőjének és motor-
jának, Raduj Klárának, valamint 
a részt vevő karvezetőknek és kó-
rusoknak, külön kiemelve a Sar-

Jubilált az egyházi kórusok  találkozójaHuszadik alkalmához érkezett a 
Musica Sacra Civitatis – Egyházi 
zene a polgári világban hangver-
senysorozat, amelyre különleges 
műsorral készültek a fellépők. 
A hagyományosan a Móricz 
Zsigmond Gimnázium aulájában 
rendezett koncert, amelynek 
házigazdája Láng Zsolt polgár-
mester volt, nagy érdeklődés 
mellett, telt ház előtt zajlott.
 

lós Boldogasszony Kórust, amely 
a hangversenysorozat mind a húsz 
koncertjén fellépett. 

– Mindannyiunk számára fon-
tos ez a húszéves hagyomány, az 
a szellemiség, aminek jegyében a 
sorozat megszületett, és amely-
ben évről évre eltölthetünk egy 
estét – hangsúlyozta Láng Zsolt, 
és hozzátette: – A tradíció egyben 
folyamatos megújulás, minden 
koncert hoz valami újat, valami 

időszerűt. Idei aktualitásként 
említette a bevezető Korál mi-
sét, amelyet Ittzés Mihály állított 
össze – a művel a tavaly, életének 
80. évében elhunyt zenepedagó-
gusra emlékezett a rendezvény. 
A  130 éve született Sík Sándor 
alakját a Szent Antal Kórus elő-
adásában felcsendülő Kodály-mű, 
a Sík Sándor Te Deuma idézte fel, 
amelyet a szerző 1961-ben a szer-
zetes-költő aranymiséjére kom-

ponált. Külön köszöntötte az idei 
év díszvendégét, a Marosszéki 
Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjú-
sági Kórust, és köszönetét fejezte 
ki Hartyányi Judit karvezetőnek 
és Pálúr János orgonaművésznek, 
hogy művészetükkel és szellemi-
ségükkel évről évre támogatják a 
hangversenyeket. 

A fellépő nyolc kórus közel 
kétórás, lélekemelő koncertjé-
nek fénypontja az előző évekhez 

Szent Antal Kórus

Hidegkúti Egyesített Kórus

A Fő utcai görögkatolikus templom kórusa

Az Irgalmasrendi Kápolna Szkólája

Láng Zsolt polgármester kiemelte, 
mindannyiunk számára fontos 
a Musica Sacra hangversenyek 

húsz évre visszatekintő hagyománya
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Események kerületünk templomaiban
pASARéTI pÁdUAI SzeNT ANTAL-TempLom: MÁJUS 6-án 17 
órakor fatimai imaest, a fatimai kegyszobor másolatának elhelyezése, rózsa-
füzérima, 18 órakor szentmise, utána vesperás és Lorettói litánia. MÁJUS 
12-én a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. MÁJUS 13-án 11.30-kor 
rózsafüzérima, 12 órakor szentmise Szűz Mária tiszteletére. MÁJUS 18-
án 18 órakor bérmálás. MÁJUS 20-án 19.30-kor az Országos Széchényi 
Könyvtár kórusának Liszt-hangversenye a weimari Liszt Hochschule for Musik 
hallgatóinak közreműködésével. 
oRSzÁgúTI FeReNceS TempLom: MÁJUS 11-én 17 órakor a kis-
gyermekek (karonülők, totyogók, ovis gyerekek) és családjaik részére ovis 
mise. MÁJUS 12-én a hivatások világnapján papi és szerzetesi hivatásokért 
imádkoznak, és a ferences növendékképzés támogatására gyűjtenek a szent-
miséken, 16.30-kor Diósi Tamás orgonaművész hangversenye. MÁJUS 17-én 
8-17.30-ig szentségimádás. MÁJUS 19-én a szentmiséken a templom belső 
világításának felújítására gyűjtenek a szentmiséken, a 10 órai  szentmise 
keretében a jubiláns házaspárokért imádkoznak (1024 Margit körút 23.).
cImbALom UTcAI ReFoRmÁTUS TempLom: MÁJUS 12.: Cantate 
vasárnap, 10 órakor istentisztelet és felnőtt bibliaiskola, Hit és zeneművészet 
– éneklés címmel dr. Papp Anette, a Károli egyetem docensének előadása, 
közreműködik Tímár Sára énekművész és népzenész barátai; a Hálaének – 
Református dicséretek népzenével című lemez bemutatója. Utána asztali 
beszélgetés, a téma elmélyítése kötetlenül a gyülekezeti teremben. MÁJUS 
17-19-ig gyülekezeti hétvége Galyatetőn. MÁJUS 19-én 10 órakor ke-
resztelős istentisztelet, igét hirdet Szilasi Viktória, a Lónyay utcai Református 
Gimnázium vallástanára. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna 
lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com 
(1025 Cimbalom u. 22-24.).
peSTHIdegKúTI ReFoRmÁTUS TempLom: MÁJUS 13-án 15.30-kor 
női bibliaóra. MÁJUS 19-én 10 órakor jubileumi hálaadó istentisztelet a 
templom 80., a gyülekezet 90. évfordulója alkalmából. Utána szeretetven-
dégség. Gyerekeknek, fiataloknak rajzpályázatot hirdetnek az ünnep kapcsán. 
A felnőtteket arra kérik, hozzák el a templommal, gyülekezettel kapcsolatos 
fényképeiket, emlékeiket az ünnepi kiállításra. Részletes információ: www.
refhidegkut.hu. Június 17-21-ig: gyülekezeti hittantábor, már lehet jelentkezni. 
További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 
383-8145, (06 1) 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
peSTHIdegKúTI eVANgéLIKUS TempLom: MÁJUS 11-én egyház-
kerületi missziói  nap Cegléden. MÁJUS 12-én 17 órakor családi isten-
tisztelet (1028 Ördögárok u. 9.). A gYüLeKezeTI TeRembeN MÁJUS 
15-én 19 órakor  felnőtt bibliaóra. MÁJUS 18-án gyülekezeti kirándulás  
Zebegénybe (1029 Zsíroshegyi út 47.) pesthidegkut.lutheran.hu.
mÁRIARemeTeI bAzILIKA: MÁJUS 11.: az élő rózsafüzér-zarándoklat 
napja, litánia 18.30-kor, szentmise 19 órakor, melyet Esterházy László plébános 
végez. MÁJUS 19-én a 9 órai szentmisén lesz 16 gyermek elsőáldozása 
(1029 Templomkert u. 1.).
SARLóS boLdogASSzoNY-TempLom: Szentmisék hétköznap 6.30, 
18, vasárnap 9, 10.30, 18 órakor. Szentségimádás minden csütörtökön és 
elsőszombaton az esti szentmise után. A plébániai iroda fogadóórái: hét-
főn és pénteken 10–12 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig. 
További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
bUdAI göRögKAToLIKUS TempLom: május hétköznapjain a Paraklisz 
ájtatosságot énekelik-imádkozzák 17 órától.  MÁJUS 11-én görögkatolikus 
nap lesz a Szent István-bazilikában, ahol fellép többek között a Szent Efrém 
Kórus (részletes program: www.gorogkatolikus.hu). Irodai fogadóóra: hétköz-
napokon 16.30-17.30-ig) www.gorogkatbuda.hu  (1027 Fő u. 88.). göRög 
gödöR: keddenként 19 órakor az egyetemisták részére, péntekenként 
15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).
FRANKeL Leó úTI zSINAgógA: MÁJUS 12-én 18.00 órától a Zsi-
dóság és irodalom-sorozat vendége: Szakonyi Károly, beszélgetőtárs Nógrádi 
Gergely író, főkántor. Közreműködik Pandzarisz Dina énekesnő. MÁJUS 
19-én 18.00 órától Klubest, a Hajnali láz című magyar–svéd–izraeli filmet 
tekinthetik meg a vendégek. Rendező: Gárdos Péter, főszereplők: Schruff 
Milán, Piti Emőke, a film 114 perces (1023 Frankel Leó út 49.).
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Jubilált az egyházi kórusok  találkozója

hasonlóan az egyesített kórus elő-
adása volt, amely ezúttal kétszer, 
a rendezvény első és utolsó mű-
sorszámaként örvendeztette meg 
a közönséget.

A II. kerületi egyházi kórus-
találkozóra mások mellett eljött 
Varga Mihály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő, a II. Ke-
rületi Önkormányzat képvise-
lő-testületének tagjai – Biró Zsolt, 
a Közoktatási, Közművelődési, 

Sport- és Informatikai Bizottság 
elnöke, Csabai Péter, a Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat 
elöljárója, Ernyey László, az egyhá-
zi és karitatív szervezetek tanács-
noka, valamint Gór Csaba, Makra 
Krisztina és Riczkó Andrea –, Haj-
nissné Anda Éva, a Közép-Budai 
Tankerületi Központ igazgatója 
és Rónaszékiné Keresztes Mónika, 
a magyar zenei nevelésért felelős 
miniszteri biztos. pZS

Palló Imre Énekkar

A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar

Sarlós Boldogasszony Kórus

Megmaradás Kórus
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A rendezvényre három előadót hívtak a szer-
vezők, akik, bár egészen más területről érkez-
tek és nagyon különböző témákról beszéltek, 
összességében mégis arra hívták fel a figyel-
met, hogy mennyire fontos és felelősségteljes 
munka hárul a bölcsődei dolgozókra.

A szakmai nap fővédnöke Ötvös Zoltán, a 
Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézmény-
irányítási Osztályának vezetője volt, aki be-
vezetőjében felidézte a bölcsődék történetét. 
Megtudhattuk, hogy először 1844-ben Belgi-
umban nyílt legkisebbeket gondozó intézmény, 
az első magyar bölcsőde pedig 1852-ben kezdte 
meg működését. A II. kerületben csak a II. vi-
lágháborút követően létesítettek bölcsődét, az 
elsőt 1947-ben a Fillér utcában, a másodikat 
1948-ban a Budakeszi úton – de ezek ma már 
nem működnek. Az első, ma is gyermekeket 
ellátó intézményünket, a Hidegkúti Bölcsődét 
1950-ben alapították. Azóta összesen hat intéz-
ményben négyszáznegyvennégy kisgyermek-
nek biztosít napközbeni ellátást a II. kerület.

Versek, mesék, mondókák
A program első előadója Bereczkiné dr. Zá-

luszki Anna, az ELTE Tanító- és Óvóképző ka-
rának adjunktusa volt, aki a gyermekversek, 
mesék és mondókák világába kalauzolta el 
hallgatóságát. Elmondta, hogy az utóbbi idő-
ben nagyot változott a könyvhöz, az olvasás-
hoz való viszony és a nyelvi kommunikáció. 
A bölcsődék egyik feladata, hogy a beszéd-
fejlesztés és a szókincs gazdagítása mellett 
segítsék elindítani a belső képalkotást. En-
nek legjobb eszköze a minőségi gyermek-
irodalom, a rímes, ritmusos, nyelvi játékban 
és humorban bővelkedő versek, valamint a 
nyelvileg is igényes mesék. Az előadó szerint 

nemcsak a népmesék és a nagy klasszikusok 
között érdemes keresgélni, számtalan nagy-
szerű kortárs szerző keze alól is kerülnek ki 
a legkisebbek számára is érthető és élvezhető 
művek. Felhívta a figyelmet a Navigátor című 
kortárs gyerekirodalmi lexikonra, valamint a 
Japánból eredő, de Magyarországon is kapha-
tó papírszínházra. Előadását számos kötettel, 
játékkal, bábbal illusztrálta, és hallgatóságát 
is aktív közreműködésre bírta.

AutistA gyermekek neVelése
Havasi Ágnes, az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karának intézetigazgató 
helyettese, az Autizmus Alapítvány tanára az 
autizmusról, az autista gyermekek nevelé-
séről tartott előadást. Mint elmondta, egyre 
több az autizmussal diagnosztizáltak száma, 
ami abból is ered, hogy egyre többet tudunk 
erről az állapotról, és akit régen csodabogár-
nak neveztek – példaként említette Newtont, 
Einsteint és Bartókot –, azt ma jó eséllyel az 
autisták körébe sorolják. Ennek a rendelle-
nességnek a súlyossága, a hozzá járuló beteg-
ségek, valamint az érintett személy képessé-
gei nagyon eltérőek, ami eltérő viselkedést 
okoz, és amit a szülőknek, pedagógusoknak 
és fejlesztőknek is más-más módon kell 
kezelni – a kulcs azonban minden esetben 
a megértés és az elfogadás. Az autizmussal 
élőkben közös, hogy nehezen kezelik a tár-
sas helyzeteket, nehezen kommunikálnak, 
nehezen szűrik az őket érő ingereket, illet-
ve, hogy bizonyos cselekvéseket rendszere-
sen ismételnek. Havasi Ágnes autizmussal 
élők írásaiból idézett, amelyekből kiderült, 
számukra az élet állandó stressz és szoron-
gás, nem értik környezetüket, úgy érzik ma-
gukat, mintha egy idegen bolygón élnének. 
A környezet, így a velük kapcsolatba kerülő 
gondozók és pedagógusok akkor segítenek a 

Kezükben a jövő – előadások a bölcsődék napján
Április 21-én ünnepeljük Magyarországon 
a bölcsődék napját. Talán kevesen tudják, 
hogy az első magyar bölcsőde 1852. április 
21-én nyitotta meg kapuját a budapesti 
Kalap utcában a Pesti Első Bölcsődei Egylet 
segítségével. Ebből az alkalomból rendeztek 
szakmai napot a II. kerületi egyesített böl-
csődék Kezünkben a jövő címmel a Marczi-
bányi Téri Művelődési Központban.
 

legtöbbet, ha egyértelmű és egyszerű kom-
munikációra törekszenek és láthatóvá teszik 
a láthatatlan szabályokat. 

tApAsztAlAti tAnulás
A szakmai nap „sztárfellépője” Pál Ferenc 

római katolikus pap, mentálhigiénés szak-
ember volt, aki rendkívül szellemesen és 
szemléletesen beszélt élettapasztalatról és 
életbölcsességről. Elmondása szerint csak az 
képes életében fejlődni, és ezzel párhuzamo-
san bölcsebbé válni, aki végigmegy az amerikai 
oktatási szakember és filozófus David Kolb által 
leírt tapasztalati tanulás négy lépésén. A négy 
lépcsőfok első szintje a gyermeki kíváncsi-
ság, amellyel valódi felfedezésekre vagyunk 
képesek, második az elemző gondolkodás, 
ezt követi a döntés és elköteleződés, végül a 
kreatív és autonóm cselekvés. Pál Ferenc szá-
mos megtörtént esettel illusztrálta a fejlődés 
egyes állomásait és az elakadás lehetőségeit. 
Szót ejtett a korai gyermekkorban kialakuló 
kötődési problémákról, ami az úgynevezett ta-
nult tehetetlenséget hozza magával, valamint a 
szintén ebben a korai életszakaszban kialakuló 
pszichés képességről, a reménységről, ami egy 
nagyon komplex agyi tevékenység, és lehetővé 
teszi a tudatos cselekvést. Mint mondta, mind-
annyiunknak máshol, másban van az erőssége 
és a gyengesége. Előrelépést az fog hozni, ha a 
gyenge pontunkat felfedezzük és fejlesztjük. 
Előadását Mahatma Gandhi szavaival zárta: 
„A különbség a között, amit megteszünk és amire 
képesek lennénk, megváltoztathatná a világot”.

pöttöm díj
A szakmai nap zárásaként Kása Imréné, az 

Egyesített Bölcsődék vezetője átadta a Pöttöm 
díjakat. Az előző évekhez hasonlóan idén is min-
den kerületi bölcsőde egy-egy gondozója része-
sült a szakmai elismerésben. pétEr ZSuZSAnnA

Ötvös Zoltán, 
a szakmai nap fővédnöke

Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember a tapasztalati tanulásról beszélt



2019/8 – május 4. ÓVODA–ISKOLA 15. OLDAL

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium hagyományos művészeti estjét, 
a Rákóczi Kincsestárat április 17-én tartották a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban. A résztvevőket és a közönséget 
Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató köszöntötte, az ese-
ményen részt vett Riczkó Andrea önkormányzati képviselő 
is. Az immáron több mint egy évtizedes múltra visszatekintő 
Kincsestár első részében a gimnázium kiemelkedő képességű 
diákjai kaptak lehetőséget művészi tehetségük bemutatásá-
ra. Ének, modern tánc, komolyzene, néptánc, kabaréjelenet, 
szavalat szerepelt a programban. Rövid szünetet követően a 
gimnázium diákszínjátszó köre Karinthy Frigyes Bűvös szék 
című egyfelvonásos komédiáját és Rejtő Jenő Eltanácsolás 
című bohózatát adta elő. 

Kincsek a Rákócziból CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 
C S A L Á D I  N A P
2 0 1 9 .  0 5 .  1 8 .
1 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0

TÁMOGATÓINK

II.  KERÜLET  ÖNKORMÁNYZATA

1 1.00-12.00 CSUDATÁSKA TÁRSULAT
12.00-12.30 ROLL  DANCE BUDAPEST

10.00 MEGNYITÓ

KÉZMŰVES

FOGLALKOZÁS

ARCFESTÉS

ÓRIÁS TÁRSAS

RÓZSADOMB POLGÁRŐR  ÉS  ÖNKÉNTES  TŰZOLTÓ

EGYESÜLET

LUFI  HAJTOGATÁS
 NOKEDLI  BOHÓCCAL

13.00 RAJZPÁLYÁZAT
 EREDMÉNYHIRDETÉS

JOHANNITA SEGÍTŐ  SZOLGÁLAT

UGRÁLÓVÁR KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 BUDAPEST ,  TEMPLOM UTCA 2-10

ÓRIÁSBUBORÉK
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Egy kis budai kávézóban találko-
zunk, ahol először fotós kollé-
gámnak mutatja százéves – és még 
működő – fényképezőgépét, majd 
egy-egy zöldtea mellé ülünk le be-
szélgetni a művészet hatalmáról, 
az opera és a természet varázsáról. 
Elsőként arról faggatom, milyen 
érzés Kossuth-díjas művésznek 
lenni.

– Még fel sem fogtam igazán, 
hogy mit jelent, de már kezdem 
magam elképzelni Kossuth-díjas-
ként – mondja nevetve. – Nagyon 
nagy öröm számomra az elisme-
rés, áttörésnek érzem, a pályám 
fontos állomásának.

Hogyan indult ez a pálya?
Mint minden gyermekre, rám 

is nagy hatással volt a környezet, a 
szülői ház. Bár a szüleim nem mu-
zsikusok, nálunk mindenkinek 
nagyon szép hangja volt, sokat éne-
keltünk. Hatévesen kezdtem zon-
gorázni, és el is döntöttem, hogy 
zongorista leszek. Bár tizenhat 
évesen már Liszt rapszódiáit és La 
Campanelláját játszottam, amikor 
tizedik osztályban felmerült, hogy 
folytassam-e, inkább az éneklést 
választottam, és azt kezdtem el ta-
nulni Aradon. Ott is érettségiztem, 
majd jelentkeztem a kolozsvári Ze-
neakadémiára, de épp’ a vonal alatt 

voltam, vagyis nem vettek fel, de 
nagyon biztattak, hogy próbálkoz-
zam újra. Ezután elvittek két évre 
katonának, amiről most nem sze-
retnék mesélni, mert elég zavaros 
idők voltak. Leszerelés után volt 
három hónapom, hogy régi taná-
rommal, Rudolf Eduárddal fel-
készüljek a felvételire. A  sikeres 
vizsga után egy csodálatos időszak 
következett: az akadémián töltött 

öt év alatt napi három-négy órát 
énekeltem. Kemény munka volt, 
amit azonban nagyon élveztem. 
Csak huszonöt éves voltam, ami-
kor Verdi-baritonként a Nabucco 
címszerepével államvizsgáztam, 
ráadásul a jelmezemet is magam 
terveztem. 

jellemző önre most is ez a tu-
datosság és elköteleződés?

Azt érzem, hogy ami bennem 
van, azt szeretném megmutatni, 
ami céljaim vannak, azokat sze-
retném elérni, és ezért mindent 
meg is teszek. Ez egyfajta örvény, 
ami húz felfelé, és ennek a von-
zásnak engedni kell. Rám az jel-
lemző, hogy mindig nagyobbat 
vállaltam, mint amire képes vol-
tam, de mindig sikerült felnőni 
a feladathoz. Meggyőződésem, 
hogy csak így lehet fejlődni. Ko-
lozsváron kiváló tanáraink voltak, 

akik olyan felvételeket mutattak 
nekünk, amelyeken a műfaj leg-
nagyobbjai énekeltek. Én nem le-
utánozni akartam őket, nem azt 
figyeltem, hogy milyen hang jön 
ki, hanem azt, hogy hol születik. 
Van egy képességem: ha valaki 
megszólal, tudom, hogy egész-
séges-e, milyen a lelki beállí-
tottsága, és persze, hogy milyen 
hangképzési problémái vannak. 
Már egy ideje tanítok, ezt a képes-
séget az órákon nagyon jól tudom 
kamatoztatni.

elsősorban azonban opera-
énekes, ami színészi képességet, 
hangsúlyos színpadi jelenlétet 
is követel.

Színpadra lépni óriási élmény. 
A  színész vagy énekes a pályája 
során leélhet ötven, hatvan vagy 
akár száz életet. Az operák több-
nyire valós történetekből meríte-
nek, amelyeket zseniális szerzők 
írtak meg igazi karakterekkel, 
azok teljes lelki világával. Többek 
között tizenhárom Verdi-szerep 
van a repertoáromon, amelyek 
nemcsak énektechnikában, ha-
nem lelkiekben is teljesen külön-
böznek egymástól. Nagy hatással 
van az emberre, amikor belebújik 
ezeknek a figuráknak a bőrébe: 
gazdagít, és talán bölcsebbé tesz. 
Az opera már Verdi idejében sem 
csak szórakoztatott, hanem taní-
tott is: megvilágította az ember 

Az opera nemcsak szórakoztat,  hanem tanít is
Tanít, zongorázik, gitározik, raj-
zol, főz, íjászkodik, fotóz, több 
nyelven beszél, de mindenek-
előtt csodálatosan énekel. 
Kálmándy Mihály operaénekes 
szeret mindent jól csinálni, 
sőt, a lehető legjobban – teljes 
odafordulással, hittel, szere-
tettel, őszintén. Ez sugárzik át 
művészetén és egész lényén, 
és ennek (is) köszönhető, hogy 
2015-ben a Halhatatlanok Tár-
sulatának tagjai közé választot-
ták, idén március 15-én pedig 
Kossuth-díjjal tüntették ki.
 

KÁLmÁNdY mIHÁLY 1959. de-
cember 21-én született Biharban. 
Gyermekkorában zongorázni és 
gitározni tanult, majd 17 évesen 
kezdett el énekelni tanulni Ara-
don, Rudolf Eduárdnál. Tanulmá-
nyait a kolozsvári Gheorghe Dima 
Zeneművészeti Főiskolán végezte 
el 1985-ben. 1981 és 1987 között 
a kolozsvári opera énekese volt, a 
Magyar Állami Operaház 1988-ban 
szerződtette.

Nemzetközi karrierjét Olasz-
országban, Triesztben kezdte Ver-
di Nabuccójának címszerepében. 
Négy kontinens számos országában 
vendégszerepel és tart mesterkur-
zust. Operák mellett koncerteken 
is közreműködik, legutóbb április 
24-én, a Zeneakadémián énekelt 
Beethoven IX. szimfóniájában. 

Nabucco, Hollandi és a Macbeth szerepében
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Az opera nemcsak szórakoztat,  hanem tanít is

• cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek koc-
kázatának szűrése • testzsírmérés és dietetikai tanácsadás • vas tag bélrákszűrés 
• testtömegindex-, test folya dék tartalom- és izomtömeg-meghatározás • proszta-
taszűrés • méhnyakrákszűrés • emlővizsgálat • Mammográfiás szűrés a Kapás 
utcában (A mammográfiás szűrővizsgálatot 40 éves kortól végzik el azon hölgyek-
nek, akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta egy év eltelt. Valamennyi, 
vizsgálatra jelentkező hölgy hozza magával személyes dokumentumait, valamint 
mammográfiás előzményeit!) • korai stádiumú daganatok felismerése • légzés-
funkciós vizsgálat • CO-mérés (főként dohányzók esetében fontos) • COPD-teszt 
(kérdőíves szűrés) • zöld- és szürkehályogszűrés • egyéni konzultáció lelki, érzelmi 
nehézségekkel (pl. stressz) kapcsolatban • bőrdaganatszűrés • tanácsadás

egéSzSégNApoKAT

A SzŰRŐVIzSgÁLAToK TeRüLeTeI A KApÁS éS A KözSégHÁz UTcÁbAN:

Ön mennyire
egészséges?

kerületünk felnőtt lakosai számára.

Az Egészséges II. Kerületért prog ram keretében MÁJUS  11-én a Kapás utcai, MÁJUS  18-án pedig a 
Községház utcai szakrendelő kertjében ismét nordicwalking- oktatást tart dr. Törös Edit reumatológus 
főorvos. A csoportok óránként indulnak: az első 9, az utolsó 12 órakor. Botokat biztosítanak, de az érdek-
lődők lehetőség szerint hozzák magukkal a sajátjukat.

Nordicwalking-oktatás

2019. május 11. (szombat) 9-16 óráig II. Kerületi 
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 

Kapás utcai szakrendelő (1027 Kapás u. 22.)

2019. május 18. (szombat) 9-16 óráig Pesthidegkút, 
Községház utcai rendelő (1028 Községház u. 12.)

mindkét helyszínen legkésőbb 15.00 óráig meg kell érkezni 
és jelentkezni kell a szűrésre a fogadó asszisztenseknél.

A Községház és a Kapás utcai belgyógyászati szűrések alkalmával 
megállapított, magas kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező 

páciensek célzott, kiegészítő szűrése 2019. május 25-én, 
(szombaton) 9-16 óráig a Pulzus Központban (1024 Fillér u. 4.)

A Budapesti Szent Ferenc Kórház – az önkormányzattal együttműködve – egy további 
szűrőnap keretében kardiológiai szűrést végez. Szűrővizsgálatok: kérdőíves szív- és 
érrendszeri kockázatfelmérés, EKG-vizsgálat, vérnyomásmérés, SpO2 mérés (oxigén 
szaturáció), kérdőíves 2-es típusú cukorbetegség kockázatának felmérése, BMI-in-
dex-számítás , indikáció esetén vérvizsgálatok (csak éhgyomri vizsgálatokat végeznek 
gyorstesztekkel) vércukor- és koleszterinszint-, HbA1c mérés, érszűkület-vizsgálat és 
érdiagnosztika (BOSO), neuropátia-szűrés. Egyéb kiegészítő vizsgálatok: egyéni diétás 
tanácsadás, légzésfunkciós és dopplervizsgálat előjegyzése kérhető a szűrés napján. 
Orvosi előadásokkal és gyógytorna tanácsadással várjuk az érdeklődőket. A látogatók 
számára vezetett bejárás formájában bemutatjuk kórházunk új szárnyát is.

KARdIoLógIAI SzŰRéS
2019. júNius 1-jéN (szombat) 9-16 óráig 

a szent Ferenc Kórházban (1021 Széher út 71-73.)

A II. Kerületi Önkormányzat idén is 
több helyszínen szervez díjmentes és önkéntes

belső folyamatait, hogy honnan 
fakad bennünk a gonoszság, a 
szerelem, a csüggedés, az akarat. 
Volt egy olyan szerepem például, 
amit a próbákon nem tudtam vé-
gigénekelni – olyan megrázóan 
gyönyörű volt, hogy egy bizonyos 
ponton mindig elfogott a sírás.

ez a művészet hatalma.
A művészet egy szféra, ahová 

fel kell tudnunk emelkedni, meg 
kell fejtenünk, de a tudatossá-
got, a józanságot mégsem szabad 
elveszíteni. A  művészet bentről 
fakad, és ha bentről, akkor fent-
ről. A hit rendkívül fontos, de a 
hit ezerarcú: lehet hinni Istenben 
vagy önmagunkban, mindegy is, 
hogy miben, a lényeg, hogy a hit 
belső éberséget ad, és akkor oda 
tudunk figyelni az igazán lényeges 
dolgokra.

Beszélgetésünk elején emlí-
tette, hogy a fotózás, a termé-
szetjárás és az íjászkodás jelenti 
önnek a feltöltődést és kikap-
csolódást.

Az íjászat egy magasrendű 
transzcendens út, ami nagyfokú 
koncentrációt igényel, és kü-
lönleges rezgéseket kelt az em-
berben. A  természet számomra 
maga a csoda: ezer szín, ezer hang, 
ezer illat. A fotózásban pedig azt 
szeretem, hogy kísérletezhetek a 
látásmódommal. Szívesen rajzo-
lok, festettem olajjal, rajzoltam 
szénnel, de erre már szinte sem-
mi időm nem jut. A fotózásnál vi-
szont közel mehetek a számomra 
széphez, és már meg is örökítet-
tem. A természet földöntúli szép-
ségeket képes alkotni, amelyeket 
ha lefestünk, a világ legrosszabb 
giccse lehet belőle, a fényképnél 
viszont minden szépség kibon-
takozhat. Épületeket, embereket 
– családtagokat, kollégákat – is 
szívesen lencsevégre kapok, de 
az állatok is lenyűgöznek.

Ők is a természet csodálatos 
alkotásai.

Volt egy spánielem, ami rövid 
időn belül négy nyelvet megta-
nult. Magyarul, románul, németül 
és olaszul is értette az olyan sza-
vakat, mint „elmenni”, „hazahoz-
ni”, „elvinni”, „vásárolni” stb. Ha 
ezeket hallotta, akkor kirohant az 
előszobába a póráza alá és resz-
ketett – nem lehetett nem vinni 
magunkkal. Lovakkal is voltak ka-
landjaim, mert több olyan szabad-
téri produkcióban szerepeltem, 
ahol lóháton kellett bevonulni és 
énekelni, például Kufsteinben a 
Nabuccóban. A lóval egy rámpán 
kellett felmenni, nekem legelöl, a 
többieknek utánam. A próbákon 
minden rendben ment, este jött 
az előadás, és az a bizonyos jele-
net. Ülök az első lovon, megszólal a 
zene, a lovász fogja a kantárat, hogy 
kivezesse a lovat, de az meg se moz-
dul. Már mindenki ideges, hogy le-
késsük a belépőt, de a ló csak nem 
hajlandó elindulni. Nem volt más 
ötletem, kivettem a lovász kezéből 
a szárat és megsarkantyúztam a lo-
vat – az pedig gyönyörűen elindult 
és beállt a megfelelő helyre. A ló 
okosabb volt nálunk: tudta, neki 
csak az parancsol, aki a hátán ül.

úgy tudom, nemrég költöztek 
a ii. kerületbe.

Valóban, Újlipótvárosból jöt-
tünk a Fillér utcába, nagyon jól 
érezzük itt magunkat. Az embe-
rek valahogy figyelmesebbek, a 
közlekedés kitűnő, a lakás csen-
des és békés. A Marczibányi tér 
környékét régóta ismerem, és 
nagyon szeretek a Pasaréti tértől 
átsétálni a hegyen. Hidegkúton is 
laktam egy darabig, az is nagyon 
kellemes volt. A II. kerületben az 
a csodálatos, hogy mindent nyújt, 
amit egy lüktető nagyváros, de 
karnyújtásnyira ott a nyugalmas 
zöld. Rengeteg helyen jártam már 
a világban, sok szép városban lak-
tam hosszabb-rövidebb ideig, de 
itt érzem magam igazán otthon.

pétEr ZSuZSAnnA

Rigolettóként
a Magyar Állami
Operaház
vendégszereplésekor
Kínában
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Ingyenes önkormányzati programok időseknek
Helytörténeti séta – a Széchenyi-hegy
A II. kerületi Idősügyi Tanács Széche-
nyi-hegyi helytörténeti sétára várja a vá-
rosrészünkben élőket május 14-én 10 
órától. A  séta alkalmával az érdeklődők 
választ kaphatnak arra, hogy miért is lett 
közkedvelt hely a századelőn a Széche-
nyi-hegy, milyen extrém sportot űztek a 
hegyen? Hol voltak a legjobb vendéglők? 
Luxus volt-e nyaralni egy panorámás üdü-
lő-szállóban? 

A séta a fogaskerekű (60-as villamos) 
Széchenyi-hegy, Gyermekvasút végállo-
másától indul. A  fogaskerekűre felszáll-

hatnak a Városmajori végállomáson. A séta 
időtartama körülbelül egy óra, eső esetén 
elmarad.

A helytörténeti sétát Kapovits Réka okle-
veles építészmérnök vezeti. 

A séta térítésmentes, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött. A csoport létszáma legfel-
jebb 20 fő. Jelentkezni a seta@masodikke-
rulet.hu e-mail-címen (név, e-mail-cím, 
telefonszám megadásával) május 6-tól 
kezdődően lehet.

Minden érdeklődőt vár a II. kerületi 
Idősügyi Tanács.

A II. kerületi Idősügyi Tanács programja-
ként, a Gondviselés Háza Gondozási Köz-
pont szervezésében, folytatódik a Temp-
lomi séták a II. kerületben elnevezésű 
helytörténeti ismeretterjesztő sorozat, 
amelynek keretében legközelebb a rózsa-
dombi kapisztrán szent jános-templom 
(1022 Tövis u. 1/a) megtekintésére invitál-
ják az érdeklődőket május 10-én, pénte-
ken 10.30-tól. A  sétát Lengyel Donát káp-
lán, ferences rendi szerzetes vezeti.

A séta időtartama 30–60 perc. Talál-
kozó a templom bejárata előtt 10.15-kor. 
A programon a részvétel ingyenes. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

Főzzünk egészségesen!
Folyamatosan lehet jelentkezni a II. ke-
rület szépkorúak számára indított in-
gyenes főzőklubjába.

A kétrészes tanfolyamot szakképzett die-
tetikusok tartják. Az alkalmak végén az 
elkészített menüt a jelenlévők közösen 
elfogyaszthatják. A receptklub helyszíne 
a Törökvész Úti Általános Iskola tan-
konyhája (1025 Törökvész út 67-69.). 
Az  iskola megközelíthető a 11-es és a 

111-es busszal, leszállás a Tömörkény utcai meg-
állónál. Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyszín 
nem akadálymentes. A korlátozott számú helyek 
miatt a részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a 

receptklub@masodikkerulet.hu e-mail-cí-
men tehetnek meg. Jelentkezni folyama-
tosan lehet telefonon is Huszár Eszternél 
a (06 1) 346-5503-as számon 9–13 óráig. 
A szervezők kérik, adják meg nevüket, 

telefonszámukat és lakcímüket.

A Ki nyer ma? Játék és muzsika 70 percben című 
népszerű műsor legközelebb május 14-én 
16.30-kor lesz látható a Marczibányi Téri Mű-
velődési Központban. A vetélkedővel párosuló 
művészeti esteket a „Ki nyer ma?” rádiós já-
tékból ismert ötletadó, Czigány György vezeti. 
A májusi játékban közreműködik: Gulyásik 
Attila operaénekes, Szersén Gyula színművész, 
Neumark Zoltan zongoraművész. A belépés díj-
talan, 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). A következő műsor jú-
nius 11-én 16.30-kor lesz, szintén a Marczin.

májusban is Ki nyer ma?

05. 14.
kedd
16.30

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

A fogaskarekű Sváb-hegyi állomása 1912-ben, illetve a Széchenyi-hegyi végállomás 1959-ben
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Templomi séták
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pIRoS ILdIKó 
színművész:  – 
Sok minden köt 
a Marczihoz, pár 
éve nagy örömmel 
játszottam itt a 
Szabó Magda-es-
temet, most pedig 
ugyanolyan öröm-
mel vállaltam el a 

zsűrizést. Verseken nőttem fel, tudom, 
hogy mekkora boldogságot ad a vers-
tanulás, hiszen így az ember minden 
élethelyzetében bevillan egy mondat, 
egy strófa. Szívem csücske Ady End-
re, ráadásul halálának 100. évforduló-
ja alkalmából 2019-et Ady-emlékévvé 
nyilvánították. Fiatalon Király István 
irodalomtörténész, Ady Endre-szakértő 
előadásában tanulhattam a költőről. La-
tinovits Zoltán színművész előadásában 
feledhetetlenné váltak Ady művei. A vers 
– ha vidám, ha szomorú – rendkívül sokat 
ad a hallgatóságnak. Átéltem magam 
is, hiszen az elmúlt évtizedekben jó pár 
előadóestem volt. Boldogság, hogy ilyen 
sokan eljöttek ma. Mindnyájuknak ren-
geteg titka van, ma van nagycsütörtök, 
ez a nap is egy nagy titok hordozója, 
az utolsó vacsora emlékezete, ami már 
előrevetíti Krisztus halálának a titkát. 
Ugyanígy minden ember életét átszö-
vik a titkok. Nagyon kíváncsi vagyok a 
versenyzők titkára, arra, hogy melyik 
verset választották és azzal mit tudnak 
és akarnak elárulni magukról.

Láng Zsolt polgármester és a II. Kerületi Önkor-
mányzat nevében Biró Zsolt képviselő, a Közok-
tatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai 
Bizottság elnöke köszöntötte a verseny részt-
vevőit és zsűrijét. Kányádi Sándor történetét 
idézte, aki fiatal költőként egy falusi iskolába 
ment zsűrizni. – Ott megkérte az iskolaigazga-
tó, hogy mondja el, mi a vers. A nehéz kérdést 
„továbbadta” egy kisfiúnak, aki azt válaszolta, 
hogy a vers az, amit mondani kell – mesélte a 
képviselő. Hozzátette, Ady halálának századik 
évfordulójára méltóbb módon nem is lehetne 
emlékezni, mint egy versmondó versennyel, 
amelyen életre kelnek a művei. A  verseny-
zőknek külön köszönetet mondott azért, hogy 
vállalták a megmérettetést és a kulturális ese-
mény részesei lettek. A verseny legidősebb, 88 
éves résztvevőjének előadását vastapssal jutal-

mazták. A  zsűri tagja Piros Ildikó színművész, 
Kovalik Ágnes színművész és Kovács Vilmos, az 
Idősügyi Tanács delegált tagja volt.

A verseny első helyezettje Strich Lász-
lóné lett, aki a Senki élőnek ellensége című 

Ady-versek versenye a Marczin
A II. kerületi Idősügyi Tanács versmondó 
versenyt rendezett a 60. életévüket betöl-
tött amatőr szavalóknak Őrizem a szemed 
címmel Ady Endre költeményeiből a Marczi-
bányi Téri Művelődési Központban. Az ápri-
lis 18-án megrendezett esemény zsűrijének 
elnöke Piros Ildikó színművész volt. 
 

Ady-verset szavalta el. Dr. Szalavetz Endre a 
második, Fenyvesi Mátyás Zoltánné a harma-
dik helyen végzett, Horváth Imréné pedig kü-
löndíjban részesült.

nZSA

Munkában a zsűri: Kovács Vilmos, Piros Ildikó, valamint Kovalik Ágnes

A verseny díjazottjai: Strich Lászlóné, dr. Szalavetz Endre, Horváth Imréné 
és Fenyvesi Mátyás Zoltánné

Biró Zsolt bizottsági elnök kiemelte, Ady Endre halálának
századik évfordulójára méltóbb módon nem is lehetne emlékezni, 
mint művei életre keltésével
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KÖZTÜNK
Lelkes A. Gergely 
festőművész kiállítása
Megnyitó: 2019. május 9. csütörtök 18.00
Megnyitja: Sulyok Miklós művészettörténész 
Megtekinthető díjtalanul május 8-tól 31-ig 
naponta 10-18 óráig.
Május 26-án zárva.

május 9.
csütörtök 18.00

a fergeteges 

FREAK FUSION CABARET 
cirkuszi műsora

KOLOMPOS
EGYÜTTES

május 25.
szombat 15.00-19.00

FARKASBARKAS
és RÓKAKOMA
Kabóca Bábszínház

Zsonglőr játszóház

Kézműves sarok

Tekergőtér

Furfangos csodavilág 
játszóház

Bárányos játéktér

Zöld Marci játszótér

Vitéz László
bábjáték-automata

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

EGYASSZONY
a Füge és az Orlai Produkció 
együttmüködésében 
Író: Péterfy-Novák Éva
Előadja: Tenki Réka
Rendező: PACZOLAY BÉLA

május 14.
kedd 19.00

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

 KIÁLLÍTÁSOK 
• KLebeLSbeRg KULTúRKúRIA: MÁJUS 12-ig: Az év természetfotósa 2018. Válogatás a hazai természet-
fotózás legjobb alkotásaiból (1028 Templom utca 2–10.).
• mARczIbÁNYI TéRI mŰVeLŐdéSI KözpoNT: JÚNIUS 2-ig: Lázár Ervin madarai. Bódi Kati kiállítása 
Lázár Ervin Öregapó madarai című könyvének illusztrációiból. A kiállítást MÁJUS 7-én 17.00 órakor megnyitja 
Dávid Ádám, a könyv szerkesztője. Közreműködik: Horváth Lili Jászai Mari-díjas színművész, Horváth Gábor 
madarász (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A KSH KöNYVTÁR folyosóján MÁJUSBAN Sipos Orsolya kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly 
utca 5.).
• VízIVÁRoSI gALéRIA: MÁJUS 22-ig: Fotografikai átírások – a Magyar Grafikusművészek Szövetsége és a 
Magyar Grafikáért Alapítvány kiállítása a Grafika hónapja keretében. A kiállítást Lóska Lajos művészettörténész 
nyitja meg MÁJUS 2-án 18 órakor (1027 Kapás utca 55.).

 ZENE 
• KLebeLSbeRg KULTúRKúRIA: MÁJUS 8., 20.00: Like a Rolling Stone koncert. Az elmúlt ötven év legna-
gyobb világslágerei a beatkorszaktól a ’90-es évekig. Ónodi Eszter, Törőcsik Franciska, Simon Kornél és a Bonus 
Track Band közreműködésével. MÁJUS 10., 19.00: Meditáció zene- és mozgásimprovizációval. MÁJUS 19., 
19.00: Dalnokklub. Versek, dallamok, gondolatok. Házigazda Radványi Balázs és Balog Péter, vendég Mirtse 
Zsuzsa író, költő, szerkesztő és Apró Anna énekes (1028 Templom utca 2–10.).
• mARczIbÁNYI TéRI mŰVeLŐdéSI KözpoNT: MÁJUS 6., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. A kon-
certeket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• bARTóK emLéKHÁz: MÁJUS 16., 19.00: Viva Bartók! Levélkoncert. Bálint András és Fülei Balázs estje. 
MÁJUS 31., 18.00: Latin-amerikai zeneszerzők. Tokos Zoltán gitározik. Közreműködik: Matuz István fuvola-
művész (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• KLebeLSbeRg KULTúRKúRIA: MÁJUS 28., 19.00: Reginald Rose: Tizenkét dühös ember – a Szolnoki 
Szigligeti Színház előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• mARczIbÁNYI TéRI mŰVeLŐdéSI KözpoNT: MÁJUS 12., 19.00: A kör négyszögesítése. A Szindra 
Társulat előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUm: MÁJUS 8., 19.30: Majdnem 20 – utolsó előadás. MÁJUS 9., 23., 19.30: Az öldöklés istene – au-
dionarrációval. MÁJUS 11., 17.00 és 19.30: Egy, kettő, három. MÁJUS 13., 19.30: Így szerettek ők – Ady Endre 
II. Az előadásra az április 20-ra megváltott jegyek érvényesek. MÁJUS 14., 17., 19.30: Chicago. MÁJUS 16., 
19.00: Marslakók. Vendég Márka Szabolcs. MÁJUS 19., 15.00 és 19.30: 12 dühös ember. MÁJUS 20., 22., 19.30: 
A félelem megeszi a lelket. MÁJUS 24., 19.30: Így szerettek ők – József Attila II. MÁJUS 25., 19.00: KrizShow 
Krizsó Szilviával. Vendégek: Müller Péter&Müller Péter Sziámi és Závada Pál&Závada Péter (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUbÁToRHÁz: MÁJUS 9., 20.00: Ketten. MÁJUS 10., 18.30: Szociopoly. MÁJUS 10., 11., 
20.00: Csáó – Stefanovics Angéla körberajzolja magát. MÁJUS 11., 19.00: Amőba – Az örökké változó Egy-
ség. MÁJUS 12., 19.00: Vojáger. MÁJUS 13., 19.00: Lefitymálva. MÁJUS 14., 19.00: A pitbull cselekedetei. 
MÁJUS 14., 20.00: A csemegepultos naplója. MÁJUS 16., 19.00: Mi és ők. MÁJUS 16., 20.00 és MÁJUS 
18., 16.00 és 20.00: Egy őrült naplója. MÁJUS 17., 19.00: Szakácskönyv a túlélésért. MÁJUS 19., 20.00: Ki-
választottak. MÁJUS 21., 19.00: 40! Avagy véges élet. MÁJUS 23., 19.00: Egyasszony. MÁJUS 23., 20.00: 
Megáll az idő (1027 Jurányi u. 1-3.).
• SpIRIT SzíNHÁz: MÁJUS 7., 19.00: Karamazov fivérek. MÁJUS 7., 19.30: Szeretetkönyv – Müller Péter 
könyve színpadon. MÁJUS 8., 19.00: Variációk egy halálra – vendégjáték. MÁJUS 8., 19.00: Mario és a varázs-
ló. MÁJUS 9., 19.30: Novecento. MÁJUS 10., 19.30: Kövek. MÁJUS 16., 22., 19.00: Madame de Sade – Sade 
a nők szemszögéből. MÁJUS 17., 19.30: Már nem ott élek – egy indián naplója. MÁJUS 18., 25., 19.30: 
Macskalépcső – vendégjáték. MÁJUS 19., 19.00: Akit Biffnek hívtak – emlékek egy kihúzott életből. MÁJUS 
24., 19.00: Szexpedíció (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• bUdAI FŐNIX KULTURÁLIS egYeSüLeT: MÁJUS 9.: Klubdélután a nyári programokról. MÁJUS 16.: 
Oroszország fővárosa, Moszkva. Az OKK ismeretterjesztő DVD-jét vetítjük a klubban. MÁJUS 17.: Az MTA 
I. emeleti tanácstermeinek megtekintése. Találkozó 13.30-kor az MTA főbejáratánál. MÁJUS 21.: Látogatás 
a Wekerle-telepen vezetéssel. Találkozó 13.00 órakor a Széll Kálmán téren az óra alatt. MÁJUS 23.: Maja 
művészet és kultúra. Nemere László látványos úti filmje élménybeszámolóval a klubban. Klubnapok minden 
csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 
(06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• A KSH KöNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig. MÁ-
JUS 9., 17.00: Beszélgetőklub. Előadó: Farkas Erzsébet Mária, téma: Az anya és gyermeke közti szeretetkapcsolat. 
Hogyan gondozzuk és őrizzük meg? Az események helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• KLebeLSbeRg KULTúRKúRIA: MÁJUS 10., 14.30: Mazsola-bérlet: Mátyás király születése napja. A Ma-
gyar Népmese Színház előadása kisiskolásoknak. MÁJUS 13., 10.00: Babaszínház: Macikaland. Első színházi 
élmény 0–3 éveseknek a Galóca Bábszínház előadásában (1028 Templom utca 2–10.).
• mARczIbÁNYI TéRI mŰVeLŐdéSI KözpoNT: minden szombaton 10.30–12.00-ig: Motolla játszóház. 
Minden kedden 17.30–20.30-ig és minden szombaton 10.00–13.00-ig: Tűzzománckészítő műhely. MÁJUS 12., 
16.00: Játsszunk együtt! Halász Judit családi koncertje (1022 Marczibányi tér 5/a).
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w w w . m a r c z i . h u
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, marczi@marczi.hu

május 12. vasárnap 19.00
GRADUS AD PUBLICUM 
Mixtura Musicalis II.
Déri György (gordonka) és  
Eckhardt Gábor (zongora) kamaraestje

május 16. csütörtök 19.00
KÉPZELT RIPORT... 
A SZINDRA TÁRSULAT előadása
Rendező: Földessy Margit

május 19. vasárnap 10.30 
VÉGRE VALAMI ÉRDEKES 
A KISCSOPORT ZENEKAR 
CSALÁDI LEMEZBEMUTATÓ  
KONCERTJE

 NYUGDÍJASOKNAK 
• bUdAI NApSUgÁR NYUgdíJASKLUb: MÁJUS 8.: Séta a Kopaszi-gáton. MÁJUS 15.: Hajókirándulás a 
Ráckevei-Dunán. MÁJUS 22.: Zebegényi körséta. MÁJUS 29.: A Seuzo-kincsek és a Görgey-kiállítás megte-
kintése. Bővebb felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös számon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen kapható.
• A mARczIbÁNYI TéRI mŰVeLŐdéSI KözpoNT NYUgdíJASKLUbJA: MÁJUS 10., 15.00: Örökzöld jogi 
témák – szerződések, jogvitás helyzetek. Előadó: dr. Sipos Máté jogász. A nyugdíjasklub programjain a részvétel 
klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A NeFeLeJcS NYUgdíJASKLUb MÁJUS 17-én 14 órától tartja következő klubnapját. Szeretettel várják 
az érdeklődőket (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.). 
• Az oRSzÁgoS NYUgdíJAS poLgÁRI egYeSüLeT II. kerületi szervezete MÁJUS 8-án Pilisszántóra tervez 
menni. Találkozás 9 órakor az Árpád hídnál lévő autóbusz-pályaudvaron a jegypénztárnál, visszaérkezés kb. 17 
órakor. MÁJUS 22-én utazás vonattal Mórra. Találkozás 8.45 és 9 óra között a Déli pályaudvaron, a vonatok 
indulása tábla alatt, visszaérkezés 18.30-kor. MÁJUS 29.: évadzáró megbeszélés (1024 Keleti Károly utca 13/b). 
Sikeres pályázat esetén a június 12-i kirándulás megbeszélése (Kiskunsági Nemzeti Park–Lakitelek).

 KIRÁNDULÁSOK 
• TeRméSzeTVédŐ TURISTÁK KöRe: buszos utak: minden pénteken 16–18 óra között az Arany János utcai 
Burger Kingben lehet befizetni a buszos utakra. Legközelebb: MÁJUS 11.: Vas megye: Szajki-tó, Jeli Arboré-
tum, Zsennye, Vasszécseny. MÁJUS 25.: Bükk. Bélapátfalva–Szilvásvárad–Dédestapolcsány–Lázbérci-tó–Uppony. 
Gyalogtúrák: MÁJUS 12.: Pilis. Pilisszentlászló–Dömös. Találkozó 8.00, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. MÁJUS. 
18.: Börzsöny. Törökmező–Zebegény. Találkozó 7.45, Nyugati pu., pénztárak. MÁJUS 19.: Gerecse. Héreg–Tardos. 
Találkozó 8.00, Déli pu., pénztárak. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@
gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TeRméSzeTbARÁT SpoRTKöR: MÁJUS 12.: Gödöllői-dombság. Rákoskert–Üllő. Találkozó 8.15, Keleti pu., 
jegypénztárak. Előzetes bejelentkezés szükséges. Túravezető Dobi Zoltán: (06 30) 855-4935. MÁJUS 19.: Vér-
tes. Országos Kéktúra. Kőhányáspuszta–Szárliget. Találkozó 7.00, Déli pu., jegypénztár, Tatabányáig megváltott 
vonatjeggyel. Túravezető Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• KLebeLSbeRg KULTúRKúRIA: MÁJUS 14., 18.30: Az ember tragédiája. MÁJUS 28., 18.30: Az isteni 
színjáték. Ludmann Mihály művészettörténész előadásai (1028 Templom utca 2–10.).
• mARczIbÁNYI TéRI mŰVeLŐdéSI KözpoNT: MÁJUS 8., 19.00: Maksaméta humorklub. Vendég Beregi 
Péter színész, érdemes művész. MÁJUS 9., 18.30: Mohács kísértete – bűnösök, bűnbakok és a magyarok össze-
omlása. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – Történelmi fordulópontok a piramisoktól a maja világvégéig, Antalffy 
Péter történész előadás-sorozata. MÁJUS 14., 19.00: Építészetről, képzőművészetről másképpen. Róma kútjai 
– zenés évadbúcsúztató előadás. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. MÁJUS 16., 19.00: 
Marczi-estek. Kiss Judit Ágnes költővel Zsebők Csaba történész, publicista beszélget (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLebeLSbeRg emLéKHÁz: MÁJUS 8., 18.30: A Hősök Napja és az I. világháború magyar hősei. Előadó: Dr. 
phil. Ligeti Dávid PhD, tudományos munkatárs, Veritas Történetkutató Intézet. MÁJUS 16., 9.30–17.00: Nemzet-
közi építészeti konferencia és szimpózium. Történelmi fürdők Közép-Európában és a Távol-Keleten. Az előadások, 
amelyeket a V4 Építészeti Alapítvány rendez, ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a v4@v4fund.
archi címen vagy a (06 70) 389-8720-as telefonszámon lehet (1028 Templom u. 12–14.).
• mURmo SzüLŐI KLUb: MÁJUS 10., 18.00: Idegrendszeri éretlenségek és tanulási nehézségek fejlesztése: 
hogyan segít a ritmus, a mozgás és a zene? Kovács Petra kiképző, RGM mester terapeuta, zeneterapeuta, komp-
lex művészetterapeuta előadása (1124 Győri út 2/c).
• SzAbó eRVIN KöNYVTÁR TöRöK UTcAI FIóKJA: MÁJUS 8., 18.00: A magyar film napja. A Ripacsok 
(1981) – filmvetítés és beszélgetés Sándor Pál Kossuth-díjas filmrendezővel. A belépés ingyenes (1023 Török u. 7–9.).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• KLebeLSbeRg KULTúRKúRIA: MÁJUS 15., 18.30: Szépítő Természet Műhely. Bőrünk természetes megóvása 
natúrkozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási szerek. MÁJUS 15., 18.30: Tudatos Táplálkozás Fórum. Család-
barát paleo. Vendég Posta Renáta, aki hat paleo szakácskönyv szerzője. MÁJUS 18., 11.00: Ecoprint – fonal-
festés. Fessünk finom csipkefonalra szépséges színeket gyümölcsökkel, szirmokkal, mindenféle növényi részekkel. 
MÁJUS 22., 18.30: Gyógynövényklub. Immunrendszer erősítése és egészségünk védelme gyógynövényekkel. 
Teázás, előadás és személyes tanácsadás (1028 Templom utca 2–10.).

KIÁLLíTÁS NYíLT A bUdeNz ISKoLÁbAN. Idén 35 éves 
a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium. Az évforduló 
tiszteletére rendezett ünnepségsorozat keretében kiállítás nyílt 
– az iskolában csaknem három évtizede tanító – Enzsöl Katalin 
festményeiből. A kiállítást Székelyné Nagy Zsuzsanna igazgató 
nyitotta meg április 29-én. A tárlaton bemutatott képek a világ 
és a természet szépségeiről, a maradandóságról, az emberről 
meséltek. Ódon városok falai, falusi utcák, fák és lankás mezők, 
tengerparti teraszok, valamint a történelmi múlt helyszínei ele-
venedtek meg az akril festményeken. A kiállítás a tanév végéig 
megtekinthető (1021 Budenz út 20-22.).
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A NémeTeK KITeLepíTéSéRe emLéKezNeK
A II. Kerületi Német Önkormányzat a németek kitele-
pítésének 73. évfordulója alkalmából koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tart MÁJUS 5-én 
az esti 18 órás misét megelőzően 17.30-tól a Pest-
hidegkút-Ófalui Sarlós Boldogasszony-templom (1029 
Templom köz 1.) kertjében. A német önkormányzat 
mindenkit vár a közös emlékezésre.

gAzdApIAc A cSeRKéSzHÁzNÁL
Gazdapiaci napok lesznek a Cserkészház kertjé-
ben (1028 Hímes u. 3.) MÁJUS 11-én és 25-én 
7.00–11.30-ig. Kaphatók lesznek a tavaszi vitamin-
bombák és az egész évben megszokott hazai fi-
nomságok is. A vásárláson kívül nagyszerű alkalom 
nyílik beszélgetésekre a jó levegőn. Minden vásárlót 
szeretettel várnak.

HANgSzeRSImogATó A güL bAbÁNÁL
Több, mint másfél százan vettek részt a Gül Baba 
Kulturális Központban Birinyi József népzenész és 
népzenekutató hangszersimogatóján. Az ingyenes 
koncerteken játékos foglalkozás keretében közel 
negyven népi hangszert ismerhettek meg a gyerekek, 
köztük az Áldás Utcai Általános Iskola 2. b osztályosai 
is. Volt körtemuzsika, recefice, kecskeduda, különböző 
sípok, de kipróbálhatták a kicsik az egyfenekű dobot 
és megnézhették Magyarország legkisebb hegedűjét 
is, ami mindössze tizenöt centiméteres.

Májusban ismét új színházi bemutató lesz a 
Marczibányi Téri Művelődési Központban, 
mely saját produkcióban állítja színpadra Fe-
jes Endre–Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét 
szerelem című előadását.

Az előadás a Szindra Társulat és a művelődé-
si központ negyedik közös produkciója a ha-
sonlóan legendás előadások – a Képzelt riport 
egy amerikai popfesztiválról, A padlás és A kör 
négyszögesítése – után. A rendező ezúttal is Föl-
dessy Margit. A bemutató május 19-én, vasár-
nap 19 órakor lesz, ezt követően május 20-án, 
26-án és június 19-én, minden alkalommal 
19 órától láthatja a közönség a magát görög dip-
lomatának kiadó szegény fiú tragédiához vezető 
történetét. 

A novella színpadi változatának alapja meg-
történt eset. A beteg lelkű munkásfiú képte-
len megbirkózni az őt körülvevő társadalom 
ellentmondásaival. Összekuporgatott pénzén 
személyiséget cserél, görög diplomatának adja 
ki magát. Így belekóstolhat egy másik, csillogó 
életbe, ahol végre rajonganak érte a nők, ami a 
munkásfiú számára elérhetetlen. A játék gyilkos 
fordulatot vesz, amikor beleszeret a gyönyörű 
Karácsony Zsuzsannába, aki nem tudja és nem 
is akarja megbocsátani neki a hazugságot...

Végh Attilla – Germanus Gyula park

A Budai Polgár idei fotópályá-
zatára is olyan képeket várunk, 
amelyek a II. kerület szépségeit, 
sokszínűségét, értékeit, érdekes-
ségeit mutatják be. Beküldési 
határidő minden hónap utol-
só 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. he-
lyezett 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.
(Bármely kép beküldésével hozzájárul-
nak ahhoz, hogy azt a szerkesztőség 
megjelentethesse a Budai Polgár új-
ságban, annak honlapján, valamint a 
II. Kerületi Önkormányzat honlapján 
és Facebook-oldalán, kiadványaiban, 
a szerző nevének feltüntetésével.)

A HónAP FoTóJA Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

áPrIlIS

Áthatás – színek, fények, textilek

Hatalmas textilek, súlyosak és 
pehelykönnyűek, gyönyörű színek 
és fények fogadják a látogatót, ha 
betér a Klebelsberg Kultúrkúria 
Vinotékájába, ahol a Ferenczy 
Noémi-díjas textilművész, Pájer 
Emília Áthatás című kiállítása 
látható. 

– Amit anyagaimmal, tex-
tiljeimmel a nézők felé közölni 
szeretnék, nem konkrétan megfo-
galmazott képek vagy történetek, 
hanem nagyon leegyszerűsített 
eszközökkel, „absztrakt” módon 

színekkel, ritmusokkal, struktú-
rákkal létrehozott gondolatok, 
hangulatok – nyilatkozta a tárlat 
kapcsán a művész. – Egy olyan 
világ, amely reményeim szerint 
megjeleníti mindazt a sok tapasz-
talatot, amit hosszú életem során 
begyűjtöttem.

A címben szereplő „áthatás” 
arra utal, hogy a súlyos, szinte fal-
szerű kárpitok mellett kiállítom az 
ugyanazzal az eszközzel készített, 
légiesen áttetsző, leheletfinom 
anyagaimat is.

A kézi szövés mint legfőbb tevé-
kenységem, és amelyet változatlan 
szeretettel és lelkesedéssel műve-
lek, a mai napig kitölti életemet.

A kiállítás megnyitóján Feledy 
Balázs művészeti író méltatta a 
nem mindennapi szépségű al-
kotásokat. A látvány zenei alá-
festéséről Kállay Ágnes csellómű-
vész és Nagy Ivett hegedűművész 
gondoskodott. A tárlat MÁJUS 
17-ig tekinthető meg a Klebels-
berg Kultúrkúriában (1028 Temp-
lom utca 2–10.).

Új színházi bemutató

Fejes Endre–Presser Gábor: Jó eSTéT 
NYÁR, Jó eSTéT SzeReLem – a Szindra 

Társulat előadása MÁJUS 19-én, 19 órakor. 
Rendező: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
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Idén tizedik alkalommal adták át a Budai díjakat

Végh Attilla – Germanus Gyula park

Az ünnepélyes díjkiosztón Biró Zsolt, a Köz-
oktatási, Közművelődési, Sport- és Informa-
tikai Bizottság elnöke köszöntötte Láng Zsolt 
polgármester és az önkormányzat nevében a 
megjelenteket. Sajnálatos tényként említette 
az olvasás háttérbe húzódását és azt a kutatást, 
amiből kiderült, hogy Magyarországon 15 és 
33 százalék közé teszik a funkcionális anal-
fabéták számát. Kulcsfontosságúnak nevezte, 
hogy megszerettessük az olvasást a felnövekvő 
nemzedékkel, ami egyfajta szellemi szabadsá-
got jelent, ugyanakkor segíti a közösségterem-
tést és egymás megértését. Az iskolát olyan 
fórumnak nevezte, ahol mindenki találkozik 
könyvekkel, ezért kiemelkedően fontos, hogy 
legyenek olyan művek, amik megszerettetik az 
olvasást a tanulókkal. 

– Minden könyvnek megvan a maga sorsa – 
idézte a régi rómaiakat Biró Zsolt –, és előnyös 
lehet, ha egy könyv története úgy kezdődik, 
hogy Budai díjjal ismerik el. A díjakat a II. ke-
rületben élő keramikus, Szemereky Teréz készí-
ti. Visszatérő madármotívumai a szárnyalás, a 
szabadság és az öröm mellett a mindennapok-
tól való elszakadást is jelképezik – fogalmazott 
a bizottsági elnök. 

Ahogyan az elmúlt években megszokhattuk, 
ez alkalommal is Osváth László elnökletével, a 
Móricz Zsigmond Gimnázium tanáraiból álló 
szakmai zsűri tett javaslatot a díjazott kiadvá-
nyokra. Idén a Háy János: Kik vagytok ti? – Kö-
telező magyar irodalom című kötet kiadásáért 
az Európa Kiadó, valamint az immár egyéves 
múltra visszatekintő kezdeményezés, a Sztal-
ker Csoport olvasásnépszerűsítő projektje, a 
Poket Zsebkönyvek könyvautomatája részesült 
az elismerésben. 

Osváth László indoklása szerint Háy János 
műve témaválasztásának, stílusának és nyel-
vezetének köszönhetően is egyértelműen 
elnyerte a zsűri elismerését. Új megközelí-
tésben, a diákok és tanárok számára egyaránt 
szórakoztató módon kalauzolja végig az olvasót 
a magyar irodalom történetén. Osváth szerint 
minden magyar iskola könyvtárában ott lenne 
a helye egy-két példánynak a kötetből, amiből 
a tanárok is inspirációt meríthetnének. 

Egészen kitűnő, izgalmas és újszerű ötlet-
nek nevezte a magyartanár a könyvautomaták 

A II. Kerületi Önkormányzat idén már tize-
dik alkalommal adhatta át az oktatási és 
nevelési munkát segítő kiadványok elis-
merését, a Budai díjat a Millenárison zajló 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál záró-
napján, április 28-án.
 

hálózatának létrehozását. Bevallotta, hogy 
először csokoládé-automatának nézte a szép 
színes, zsebrevágható méretű tárgyakkal fel-
szerelt szekrénykét, közelebb menve viszont 
látta, hogy a kínálat nem édesség, de igazi iro-
dalmi csemege: klasszikus és kortárs művek, 
versantológiák elérhető 
áron. A  kínálat és a kí-
nálás módja is ember-, 
diák- és kultúrabarát – 
hangsúlyozta.

A díjakat Biró Zsolt és 
Ötvös Zoltán, az önkor-
mányzat Humánszol-
gáltatási Igazgatósága 
Intézményirányítási Osz-
tályának vezetője adta át. 

Kuczogi Szilvia, az Euró-
pa Könyvkiadó igazgatója 
a díj átvételekor elmond-
ta, nincs megtisztelőbb 
díj, mint amivel a tanárok 
és a diákok ismernek el egy könyvet. 

– Háy János kötete két hete látott napvilágot, 
azóta vezeti az eladási listákat – pedig minden 
ellene szól: nagy, nem is olcsó, ráadásul rá van 
írva, hogy kötelező. Rácáfol mindenre, amit 
az olvasásról gondolunk: a könyvfesztiválbeli 
bemutatóra alig lehetett beférni, a dediká-
lás még akkor is tartott, amikor a rendezvény 
már bezárt. A könyv, bár egy kis fricskát ad a 
magyar irodalomnak, a legmélyebb szeretet-
tel beszél az írókról, költőkről. Az összesen 
harminc szövegben Bornemissza Pétertől Víg 

Mihályig a teljes magyar irodalom felvonul. 
A könyv számomra legkedvesebb mondata: 
Petőfi a kokárdánk – ez mindent elmond a 
könyv hőfokáról. Háy szerint, ha akarjuk, az 
irodalom ott van az életünkben. Azt gondo-
lom, hogy a kötettel a szerző ezt elérte. 

Vecsei H. Miklós, a Víg-
színház színművésze és a 
Poket-projekt ötletgaz-
dája a díj átadásakor kül-
földön tartózkodott, de 
e-mailben küldött szer-
kesztőségünknek néhány 
gondolatot az elismerés 
kapcsán:

– Elsődleges célközön-
ségünk a fiatalok voltak. 
Az okostelefonnal felnőtt 
generációnál azt figyeltük 
meg, hogyha kínossá válik 
a csend, mindig benyúl a 
zsebébe valami történés 

iránt, és szerettük volna, ha ezt a „valamit” 
felváltja egy könyv, egy olyan történet, ami 
közös lehet, és ami fölött össze lehet nézni. 
Nagyon örültünk a díjnak, hiszen pont az volt 
a célunk, hogy a pedagógusok is felismerjék, 
mekkora igény van a fiatalokban az olvasásra 
és a közösségteremtésre, és úgy látjuk, hogy a 
Poket alkalmas lehet erre. 

Igyekszünk olyan csomópontokra telepíteni 
az automatákat, ahol több korosztály is eléri, 
de figyelünk arra, hogy minél több iskola le-
gyen a közelükben. A Poket második évében 
épp az egyetemi városokban való megjelenés 
a cél. Szerencsére, a visszhang nagyon pozi-
tív, egyre többek kezében látunk Poketeket a 
metrón, és sokan írnak nekünk, hogy vissza-
került az olvasás az életükbe. Nagy szerepet 
játszanak ebben nagyköveteink, akik kivétel 
nélkül mind jó barátainkká váltak és jó velük 
együttgondolkozni a közös ügyeken.

pétEr ZSuZSAnnA

Ötvös Zoltán és Biró Zsolt adta át a Budai díjat Kuczogi Szilviának

A poKeT zSebKöNYVeK eddIgI KöTeTeI: Szerb Antal – Utas és holdvilág, Esterházy Péter – „És me-
sélni kezdtem”, Molnár Ferenc – A Pál utcai fiúk, Csáth Géza – Egy elmebeteg nő naplója, Krúdy Gyula – Ady 
Endre éjszakái, Virginia Woolf – Orlando, Karinthy Frigyes – Utazás a koponyám körül, Antoine de Saint-Exu-
péry – A kis herceg, 100 szóban Budapest 2018+ (különkiadás), Bohumil Hrabal – Gyöngéd barbárok, Lewis 
Carroll – Alice Csodaországban, Hajnóczy Péter – A halál kilovagolt Perzsiából, Kira Poutanen – A csodálatos 
tenger, Rejtő Jenő – Csontbrigád és A tizennégy karátos autó, Háy János – Sztreccs, V01. A szarvassá változott 
fiú kiáltozása a titkok kapujából (versantológia), előkészületben: Viktor Pelevin – Kristályvilág.

Vecsei H. Miklós, a Poket-projekt 
ötletgazdája
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A Normális Ingatlan Rt. bérháza
Az első tervtári adat 1869-ből származik a 
mai Bimbó út–Buday László utca sarkán álló 
házról, ekkor Johann Schäffer toldalékszár-
nyat épített a földszintes épülethez. 1896-
ban a pestszentlőrinci Rosenthal Alfréd 
botimpregnáló és hajlítótelep-tulajdonos 
vásárolta meg a házat, amit közel harminc 
évig családja lakott, majd a Normális Ingat-
lan és Építő Rt. vette meg, hogy helyére bér-
palotát építsen.

A részvénytársaság igazgatótanácsát il-
lusztris személyek alkották: báró Luka-
chich Géza altábornagy, dr. Harmatzy De-
zső nyugalmazott helyettes államtitkár, dr. 
Kossuth Lajos Gábor, Simon Lóránt mi-
niszteri tanácsos, Balogh Jenő és Lengyel 
Móric, akik a tervezéssel és a kivitelezéssel 
saját igazgatási tagjaikat, a „Katona (János), 
Székely (Dezső) és Molnár (Sándor) okl. 
mérnök, okl. építész és építőmesterek” cé-
get bízták meg.

Az 1927-ben átadott modern épület három 
helyrajzi számon, a telkek lejtéséből adódó-
an hét, illetve nyolc szinttel, három lépcső-
házzal készült, monumentális tömegét pedig 
még erősebben kiemelte a sarokhomlokzat 
bástyaszerű, rusztikus kiképzése. A bérpalo-
ta jól jövedelmezett, a Normális Ingatlan és 
Építő Rt. vagyona mégis évről évre csökkent, 
végül 1932 nyarán eladta a házat az épphogy 
megalakult Magánalkalmazottak Biztosító 
Intézetének 2 millió 180 ezer pengőért.

A lakók körében a tulajdonosváltás után 
is népszerű maradt a hatalmas, zegzugos, 
kissé komor, végvárra emlékeztető épület. 
Eise mann Mihály 1933-ban költözött ide, 
de a zeneszerzőn kívül a ház Halász Rudolf 
kabarészerzőt is megihlette:

1934. április 25-én mutatta be a Komédia 
Kabaré a főleg Rejtő Jenő írásiból álló, Vissza 
a légióba! című bohózatrevüt, melynek egyik 
darabja Halász Bimbó utca 3. jelenete volt.

Eisemann Mihály Bimbó út 3. alatti lakása. A zeneszerzővel szemben Gombaszögi Ella 

színésznő, mögötte Déry Sári színművésznő (1939)

fo
tó

: f
or

tE
pA

n

Hosszabb-rövidebb ideig szintén a bérpa-
lotában élt özvegy Cservenák Györgyné Berkó 
Eszter magánzó, Rácz Márton építészmérnök, 
Borsody Sándor, az Országos Központi Hitel-

szövetkezet igazgatója, Határ Károly 
nyugalmazott jószágigazgató, Örkényi 
József gépészmérnök, Ponl Ambrusné 
Vincze Ilona kereskedő, dr. Nagy Mik-
lós törvényszéki tanácselnök, Sziklay 
Ernő, a Standard Villamossági Rt. ve-
zérigazgatója, Vass Imre asztalos, Török 
Sándor író, Gál Sándor tanár, Gál Sán-
dorné Haris Hedvig Magdolna tiszt-
viselő, dr. Kovács Dezső hírlapíró és 
Zágon István András szigorló mérnök.

Jancsó Erzsébet nyugdíjas tanítónő is 
a 3. szám alatt lakott, 1947. május 7-én 
azonban brutális rablás áldozata lett 
a 67 éves asszony. Rödiger István 59 
éves könyvügynök kalapáccsal ötször 
fejbe ütötte, de maradt ereje segítsé-
gért kiabálni. A tettest a ház lakói és a 
kiérkező detektívek elfogták. Hama-
rosan kiderült, hogy Rödiger ölte meg 
hat héttel korábban az Érmelléki utca 
9.-ben Magyar-Mannheimer Alice-t 
is, az ismert festőművész húgát.

A bérház ma vegyes tulajdonú (ma-
gán- és önkormányzati), földszintjén 
évtizedek óta működik gyógyszertár, 
zöldséges, kávézó, ruhabolt, és itt van 
a Budai Polgár szerkesztősége is.

vErrASZtó Gábor

A Bimbó út 1. homlokzata napjainkban
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– Boldog vagyok, ha egy mesének jó a vége, és 
bízom benne, hogyha a főhős rendes és teszi 
a dolgát, akkor minden rendben lesz. Felhőt-
len gyerekkorom volt, édesapám a Műegyetem 
rektora, tudós ember, édesanyám pedagógus 
volt. Bár én más szakmát választottam, kül-
kereskedőnek tanultam, majd a bútoriparba 
csöppenvén a rendszerváltáskor társaimmal 
saját céget alapítottunk, de a szüleimtől látott 
harmóniára tudatosan törekszem. Kényelmes 
székekkel is lehet tenni érte. 

A nemzeti táncszínház nyitásakor tartott 
sajtótájékoztatóján ertl péter igazgató több 
alkalommal is dicsérte a székeket és személy 
szerint önt is.

Öröm volt vele együtt dolgozni, együtt 
gondolkodni, mindkettőnk számára fontos 
volt a munkánk eredménye. Megtiszteltetés, 
hogy a nemrég nyílt Nemzeti Táncszínház 
székeit cégünk gyárthatta. A színházra kerü-
leti lakosként is nagyon büszke vagyok, mert 
gyönyörű lett. Kevés a jól sikerült modern 
épület Budapesten, de a táncszínház közéjük 
tartozik. Kulturális központként általában 
Pestre gondolunk, jó lenne, ha Buda is fel-
zárkózna, egy új teátrum pedig nagy lépés 
ebben a folyamatban.  

mit „tudnak” a színház székei?
A nagyteremben nem szimpla ülőbútorokra 

volt szükség, mivel kisebb nézőtérré, vagy bál-
teremmé is át tud alakulni. Összecsukható és 
a fal mellé kitolható lelátókat kértek tőlünk. 
Szép kihívás volt. Motoros mozgatású négyele-
mű mobil rendszert terveztünk, amelyen en-
nek ellenére komoly zsöllyeszékek fogadják a 
nézőket. Fontos, hogy egy színházi szék esz-
tétikai élményt nyújtson, de még fontosabb, 
hogy a benne ülőnek ne kelljen foglalkoznia 
vele. Ha nem fér el a térd, ha egy idő után fáj a 
derék, vagy nincs helye a kéznek, akkor bizony 
az előadás helyett a székre figyel a néző és az 
kifejezetten rossz. 

Hol találkozhatnak még a székeikkel?
Az Örkény Színházban, a veszprémi Hang-

villában, a Vigadó mozitermében, a Gazdasági 
Főiskola nagyelőadójában, a Debreceni Re-
pülőtér várótermében, de sok irodaház szé-
keit is mi szállítottuk. A megrendeléseink 
többsége nem hazai, hiszen cseh iskolába, 
zürichi, sőt manhattani előadóterembe is 
szállítottunk már székeket. Tisztában va-
gyunk a külföldi trendekkel. Érdekes például, 

Különleges székekkel varázsol harmóniát 
a környezetébe

„Jót s jól – ebben áll a nagy titok” olvasható 
a Kazinczy-idézet annak a közületi ülőbúto-
rokat gyártó cégnek a honlapján, amelynek 
Vargáné Fodor Katalin az egyik vezetője. 
Mint mondta, büszke rá, hogy ők tervezhet-
ték a Nemzeti Táncszínház nagytermének 
speciális tudású székeit. Mesélt lapunknak a 
skandináv trendekről, kerületi otthonáról és 
három gyermekéről is.
 

hogy a skandináv országokban – mivel gyak-
ran van hideg és sötét – a mozik a közössé-
gi élet színterei, ahol sok időt töltenek el az 
emberek, esznek-isznak is ott. A székeken 
bor- és különféle ételtartók, lábtartó is van, 
multifunkcionálisak, mégis elegánsak. 

mióta él a ii. kerületben?
A férjem szokott viccelődni, hogy ő csi-

nált belőlem budai lányt. Második gyerme-
künk születésekor, 1991-ben költöztünk ide. 
Gyönyörű utcában élünk, óriási előny, hogy 
mindenhez közel van, miközben kertváros-
ban lehetünk. Nagyon megszerettem. Persze 
lokálpatriótává lesz az ember már csak attól 
is, hogy idősödik. Egyre fontosabb a szűkebb 
környezet. Fiatalon úgy gondoljuk, hogy az 
egész világot akarjuk megváltani – aki nem, az 
szégyellje magát –, aztán persze rájön, hogy az 
is nagy dolog, ha a környezetére pozitívan hat. 

Hogyan tudja a családot és a munkát ösz-
szeegyeztetni?

Szerencsés vagyok, mert szeretek csapatban 
dolgozni, ami előny a gyereknevelésben és a 
munkában is. A férjem segítsége nélkül há-
romgyerekes anyaként nem építhettem volna 
karriert, és persze igyekeztem én is támogat-
ni őt. Ha például külföldi kiküldetései miatt 
költözni kellett, nem volt kérdés, hogy vele 
tart-e a család. A nagylányunk informatikus, 
a fiunk vegyészmérnök, a kisebbik leányunk 
nemsokára érettségizik. Nagy időközökkel 
születtek, de élveztük, hogy mindegyikük egy 
picit egyke lehetett, így sok figyelmet kapott. 
Vasárnaponként lehetőleg együtt ebédelünk. 
Izgalmas beszélgetni velük, különböző élet-

koruk miatt is másképp látják a világot. De hát 
ez így van jól: a tízes éveidben meg akarod ér-
teni a világot, a húszas éveidben saját magadat, 
a harmincas éveidben pedig rájössz, hogy a 
dolgok nem feketék-fehérek, hanem a szürke 
különféle árnyalatait viselik magukon.

továbbviszi valamelyik gyermekük a céget?
Egyelőre nem úgy tűnik, de nem is elvá-

rás. Azt szerettük volna elérni, hogy olyan 
szakmát válasszanak, amit igazán szeretnek. 
Akkor könnyű lesz vele sokat foglalkozni, és 
biztosan eredményesek lesznek. Egyetemre 
a szellemi öröm izgalmáért kell járni, látás-
módot, gondolkodásmódot és azt lehet ott 
megtanulni, hogyan kell egy témára össz-
pontosítani. Ha megtalálta az ember a maga 
kis helyét a világban, akkor tanulja majd meg 
igazán a szakmáját. Hiszek benne, hogy végig 
kell járni a ranglétrát, mert akkor lesz má-
sok előtt is tekintélyünk, ha tudjuk, miről 
beszélünk.

jut ideje saját magára, hobbikra?
Spontán biztos nem jutna idő minden-

re, ezért én általában előre tervezek. A fiunk 
egyszer rég azt írta egy dolgozatban, hogy a 
felmenői közt kigondolók és megvalósítók is 
vannak. Ő pedig olyan szeretne lenni, mint 
az anyukája, aki mindkettő. Annyi biztos igaz 
ebből, hogy sok mindenből szerettem volna 
egy kicsit, ehhez – a szerencse mellett – tu-
datosságra, szervezőkészségre is szükség van. 
A kérdésre visszatérve, gyakran olvasok kor-
társ szerzőket, színházba és koncertre járok, 
a férjem nagy dzsesszrajongó. 

nováK ZSófi ALiZ 

Vargáné Fodor Katalin munkatársaival 
nemcsak hazai, hanem számos külföldi 
előadóterembe is szállított székeket.
Képünkön a nemrég megnyílt 
Nemzeti Táncszínház kistermében
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II. kerületi Rendőrkapitányság
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.)

Telefon: (06 1) 346-1800

Körzeti megbízotti ügyeleti 
mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541
A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbízottnál van. 
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is 

a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.

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

I-eS KöRzeT: Csalogány utca–Bem rakpart–Ange-
lo Rotta rakpart egy része–Kacsa utca–Varsányi Irén 
utca–Margit körút–Széna tér által határolt terület.

III-AS KöRzeT: Bem József utca–Bem rakpart–Ár-
pád fejedelem útja–Üstökös utca–Török utca és a 
Margit körút által határolt terület.

II-eS KöRzeT: Varsányi Irén utca–Kacsa utca–
Bem rakpart–Bem József utca–Margit körút által 
határolt terület.

JURCSISIN MIKlóS 
rendőr főtörzsőrmester, 
telefon: (06 70) 489-
3434. Fogadóóra: min-
den hónap első csütör-
tökén 10.00–12.00-ig. 
Helyszín: 1024 Rómer 
Flóris utca 10.

BERECZ TAMÁS rendőr 
főtörzsőrmester, tele-
fon: (06 70) 489-3432. 
Fogadóóra: minden 
hónap első péntekjén 
8.00–10.00-ig. Hely-
szín: 1024 Bp., Rómer 
Flóris utca 10.

HUTóCZKI ATTIlA 
rendőr törzszászlós, 
telefon: (06 70) 489-
3438. Fogadóóra: min-
den hónap utolsó pén-
tekjén 10.00–12.00-ig. 
Helyszín: 1024 Rómer 
Flóris utca 10.

Körzeti megbízottak 
és elérhetőségük

A húsvéti ünnepi szertartások alkalmával 
három helyszínen, a Tövis utcai Kapisztrán 
Szent János-templomnál, az Újlaki Sarlós 
Boldogasszony-templomnál és az országúti 
ferences templomnál vettek részt a nagy-
szombati feltámadási körmenetek bizto-
sításában a Rózsadomb Polgárőrség tagjai. 
A II. kerületi Rendőrkapitányság munkatár-
sait hat polgárőr segítette két gépjárművel és 
egy motorkerékpárral.

A Pasaréti út felújításának első üteme során 
a Szilágyi Erzsébet fasor és a Gábor Áron utca 
között dolgoznak az út teljes rekonstrukcióján. 
A munkálatok ideje alatt a Pasaréti út egyirányú 
a Gábor Áron utca felé. A Gábor Áron utcából 
ugyanakkor csak a közösségi közlekedés buszai 
kanyarodhatnak ki balra a Szilágyi Erzsébet fa-
sorra, minden más járművel a Torockó utca–
Nagyajtai utca útvonalon lehet – hosszított zöld 
jelzéssel – elérni a fasort. Mégis sokan gondol-
ják úgy, hogy a tiltás ellenére személygépkocsi-
val is behajthatnak a Gábor Áron utcából a Széll 

Eddig figyelmeztettek, most már büntetnek

A Pasaréti út felújításának első ütemében nem 
lehet a Gábor Áron utcából balra kanyarodni 
a Szilágyi Erzsébet fasorra, annak érdekében, 
hogy a buszok gördülékenyen átmehessenek 
a kereszteződésen. Sokan mégis bekanyarod-
nak, persze, csak ha nem látnak rendőrt.
 

Kálmán tér irányába a fasorra, így a sok autó 
miatt a buszok gyakran nem férnek be, sőt, néha 
már a kereszteződésen sem érnek át, ezért nem 
véletlenül csak a tömegközlekedés buszai for-
dulhatnak ki balra a Szilágyi Erzsébet fasorra.

A Budapesti Közlekedési Központ jelezte a 
szabálytalankodó autósok által okozott problé-
mát a rendőrségnek. A II. kerületi Rendőrka-
pitányságon lapunknak elmondták, hogy való-
ban gyakran kerülnek nehéz helyzetbe a buszok, 
ezért rendszeresen ellenőrzik a kereszteződés 
forgalmát. Tapasztalatuk szerint, amikor jelen 
vannak az egyenruhások, szinte senki sem pró-
bálja áthágni a szabályokat, de amint a rendőrök 
arrébb állnak, máris sokan gondolják azt, hogy 
rájuk nem vonatkozik a KRESZ.

A rendőrség eddig figyelmeztetésben része-
sítette a szabálytalankodókat, de a türelmi idő-
szak letelt, és büntetni fognak. A bírság mellett 
büntetőpont is jár a renitenseknek.

Segítség a húsvéti 
szertartásoknál

Eltűnt a sofőr a baleset után

Összetörve, kilyukadt hűtővel, járó motor-
ral, de lezárva és magára hagyva találtak 
rá egy autóra a Rózsadomb Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkatársai április 22-
én késő este a Hidegkúti úton. Kiderült, 
hogy a kocsi lesodródott az útról az egyik 
kanyarban, majd kidöntött egy villany-
oszlopot. A balesethez riasztott önkén-
tes tűzoltók leállították a már felhevült 
motort és áramtalanították a járművet.
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A vásárlói igényekre tekintettel a Fény Utcai 
Piac Kft. az év elején befejezte a nyilvános 
mellékhelyiségek felújításának és bővíté-
sének második ütemét. A piac karbantar-
tásának következő lépéseként jelenleg is 
dolgoznak a Fény utcai oldalon az épület 
üvegfalának teljes felújításán. Az  üvegla-
pokat tartó fémszerkezetet megerősítik és 
cserélik a táblákat rögzítő gumitömítéseket 
is. A munkával a tervek szerint nyár elejére 
elkészülnek. A  piac hangsúlyt fektet arra, 
hogy a felújítás során minden érintett üzlet 

Felújítási munkák a Fény utcai piacon

Ingyenes online-marketing workshop vállalkozóknak

működni tudjon, és a vásárlók is könnyen 
meg tudják közelíteni a boltokat.

Kiss Ferenc ügyvezető igazgató lapunk-
nak elmondta, a piac a vásárlók komfort-
ját szem előtt tartva tervezi, hogy szélfogó 
elemeket szereltet fel az épületre. A mér-

nökök jelenleg azon dolgoznak, hogy a 
környékre jellemző széljárás alapján szél-
csatornában lemodellezzék, hol kellene 
a szélvédő elemeket kiépíteni a piacon 
azért, hogy a belső tér a hidegebb időben 
se legyen huzatos.

A munkálatokkal a tervek szerint nyár elejére elkészülnek

Az önkormányzat által támogatott 
II. kerületi Vállalkozói Klub keretében 
májusban ingyenes online-marketing 
műhelygyakorlatra (workshopra) 
várja a helyi vállalkozókat Villányi 
Balázs online-marketing-tanácsadó.
 

mit takar a manapság divatos „on-
line-marketing workshop” kifeje-
zés?

Az online-marketing – az interne-
tes vevőszerzés – lényege, sikerének 
a kulcsa a jól felállított marketingfo-
lyamat. A workshopon végigvezetem 
a résztvevőket egy online-marke-
ting-folyamaton, a potenciális vevő 
első elérésétől a vásárlásig.

miből áll egy workshop?
A foglalkozás kiscsoportokban zaj-

lik. Úgy osztjuk be az időnket, hogy 
minden jelentkezőre jusson. Végigele-
mezzük, hogy – az online térben – mi-
lyen módon lehet elérni egy potenciá-
lis vevőt. Milyen problémára, vágyára 
keres megoldást? Mit nyújtunk mi, mit 
nyújt a vállalkozásunk? Milyen aktivi-
tást, cselekvést várhatunk el a poten-
ciális vevőnktől? Hogyan, milyen lépé-
seken keresztül tudjuk továbbléptetni 
őt a megrendelésig, a vásárlásig?

Hogyan zajlik a munka a csopor-
tokban?

Az elemzést, a munkát én vezetem, 
moderálom és irányítom a folyama-
tot, de nagyon-nagyon fontos, hogy 
csoportban dolgozzunk. A résztvevők 
egymásnak is segítenek, hiszen ebben 
az esetben mintegy fókuszcsoportként 
segítjük egymást. 

mikor és hol lesznek a műhelyfog-
lalkozások?

Arra törekedtünk, hogy mindenki 
találjon kedvező helyszínt és időpon-
tot, ezért két helyszínen – a belső kerü-
letrészben és Pesthidegkúton – össze-
sen hat alkalommal délelőtt és délután 
is tartok workshopot. 

más program is lesz a hónapban? 
Egy alkalommal blogírás-workshop 

is lesz. Ezt azoknak ajánlom, akik ve-
zetnek – vagy tervezik, hogy vezesse-
nek – blogot a honlapjukon.

Hogyan lehet részt venni a foglal-
kozásokon?

A foglalkozások ingyenesek, de re-
gisztrációhoz kötöttek. További infor-
máció és regisztráció a http://online-
marketinges.hu/majus oldalon.

További információk: villányi Balázs, (06 30) 606-7843,
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Regisztráció az ingyenes képzésre:
http://onlinemarketinges.hu/majus

ingyenes online-marketing-képzések
két helyszínen!

ii. KERÜLETi 
VáLLALKOZÓi KLuB

marczibányi Téri művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

május 9., csütörtök 9–13 óráig – online webshop
május 9., csütörtök 14–18 óráig – blogírás workshop

május 14., kedd 9–13 óráig – online webshop
május 14., kedd 14–18 óráig – online webshop

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

május 6., hétfő 9–13 óráig – online webshop
május 6., hétfő 14–18 óráig – online webshop
május 15., szerda 9–13 óráig – online webshop



28. OLDAL MOZAIK BUDAI POLGÁR

éRTeSíTŐK megKüLdéSe
Az a választópolgár, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, és 2019. április 5. napjáig nem kapta meg szavazóköri névjegyzékbe vételéről 
az értesítőt vagy elvesztette, a helyi választási irodától újat igényelhet.

ÁTJeLeNTKezéS mÁSIK SzAVAzóKöRbe
Átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik a szavazás napján Magyarországon, 
de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelemnek 
legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Kérelmét az átjelentkező választópolgár 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig 
módosíthatja.

A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni: • a levélben, 
illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. május 
22-én, szerdán 16.00 óráig, • a személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online 
benyújtott kérelmeknek 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig kell megérkeznie 
a helyi választási irodába.

KüLKépVISeLeTeN TöRTéNŐ SzAVAzÁS
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár 
nyújthat be. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. 
május 17-én, pénteken 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes 
választási irodához. Az ugyaneddig az időpontig külképviseleti névjegyzékbe vett 
választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő 
szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg.

A külképviseleti névjegyzékből történő törlést legkésőbb 2019. május 22-én, szer-
dán 16.00 óráig lehet kérni annak érdekében, hogy a választópolgár a magyarországi 
lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

TeLepüLéSI SzINTŰ LAKóHeLLYeL ReNdeLKezŐK SzAVAzÁSA
Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott telepü-
lés kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Amennyiben a polgár települési 
szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a 
Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

A VÁLASzTóJog gYAKoRLÁSÁHoz SegíTSég IgéNYeLHeTŐ
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának 
gyakorlása érdekében: • Braille-írással készült értesítő megküldése • könnyített formában 
megírt tájékoztató anyag megküldése • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása 
a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során • akadálymentes szavazóhelyiség 
alkalmazása. A szavazólap kitöltésében segítheti a választópolgárt az általa választott 
segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

SzeméLYeS AdAToK KIAdÁSÁRA VoNATKozó SzAbÁLYoK
A választópolgárnak 2014. január 1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsa adatai-
nak kampánycélú kiadását, továbbá lehetősége van arra is, hogy a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból is megtiltsa adatainak kiadását.

Magyarország köztársasági elnöke az európai parlamenti kép-
viselők magyarországi választását 2019. május 26. napjára tűzte 
ki. A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Tisztelt Választópolgárok!

A VÁLASzTÁSI IRodA HIVATALI HeLYISégéNeK címe: 1024 Mech-
wart liget 1., II. emelet 204. szoba (félfogadás mindennap: 8–16 óra között). 

Tel: (06 1) 346-5633, (06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5526.

10.00: A programot megnyitja dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere 
• A PHL Lovasiskola felvonulása. 10.30–11.00-ig: lovasbemutatók • Póni futó-
szár • Póni osztálylovaglás • Póni ugró. 11.00–12.00-ig: sétáltatás pónilovon 
és nagylovon gyerekek részére. Folyamatos programok: büfé, állatsimogató. 

A lovardában nincs parkolási lehetőség. Kérjük, aki teheti, tömegközlekedéssel 
közelítse meg a helyszínt. Az 5-ös busz Virágárok megállója 2 perc, a 61-es 
villamos Akadémia megállója 5 perc sétára található a lovardától. Eső esetén 
a programot a fedeles lovardában rendezik meg. A részvétel ingyenes. Várnak 
minden érdeklődőt.

Fővédnökök: varga mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő 
és dr. láng Zsolt II. kerületi polgármester

CSALÁDI NYÍLT NAP

2019. máJUS 19., vasárnap
Helyszín: a Pasaréti Honvéd Lovarda (1026 Hidász utca 2.)

A PASARÉTI LOVARDÁBAN

Műsor:

Kórusművek a zenetörténet különböző korszakából

Felix Mendelssohn  
Bartholdy: 95. zsoltár

(részletek)

Igehirdetés

Közreműködik:

Pasaréti Palló Imre Énekkar
Króneisz Gábor (ének)

Tasi Csaba (orgona, zongora)
vezényel: Cseri Zsófia

A zenés áhítat perselypénzével a Szent János Kórház Krónikus 
Belosztályán Kezelt Betegekért Alapítványt támogatjuk. Ha adományát 

utalni szeretné, ezen a számlaszámon teheti meg:11701004-20196240.

CANTATE 
zenés áhítat

2019. május 19. vasárnap 18.00
a Pasaréti Református Egyházközség templomában

(1026 Budapest, Torockó tér 1.)

„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt! Menjünk eléje hálaadással, 
ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy Isten az Úr.”

(Zsoltár 95:1-3)



2019/8 – május 4. HIRDETÉS 29. OLDAL

Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. május 18-án.
Lapzárta: keretes – május 8., apró – május 10.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton 
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-
ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 
szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 
Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Ke-
rület 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-pol-
gar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely 
bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirde-
tes@budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft,
1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old.
265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 
27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény.
Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% ked-
vezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁllÁS-MUNKA 
Női fodrászt, kozmetikust és (nyugdíjas) hajmo-
sót keresünk II., Pasaréti úti fodrászüzletünkbe. 
Tel.: 06 20 463-0495

Pesthidegkúti otthonunkba keressük hosszú távú 
segítségünket. Feladatok: pakolás, takarítás, mo-
sás, vasalás, locsolás. A jelentkezéseket az anna.
dekany@gmail.hu e-mail-címre, illetve az alábbi 
telefonszámra várjuk: 06 30 648-6031.

Idős hölgy gondozását vállalnám (bevásárlás, 
takarítás, főzés). Megbízható, munkájára igényes 
nő vagyok. Tel.: 06 20 316-7708

NŐI-FÉRFI FODRÁSZT, MANIKŰRÖST azonnali 
kezdéssel keresek bejáratott, felújított szépség-
szalonba a Hűvösvölgyi úton. KIADÓ a fodrá-
szati részleg teljes vagy fél műszakra. Tel.: 06 
30 202-1766

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ felsőfokú 
végzettséggel rendelkező vezető ápolót ke-
res idősek átmeneti gondozóházába. Jelentkezni 
elektronikus úton, fényképes önéletrajzzal lehet 
az egyesgondozasikozpont@gmail.com e-mail 
címen.

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ szakkép-
zett szociális gondozót keres házi segítség-
nyújtás területére. Jelentkezni önéletrajzzal 
lehet az egyesgondozasikozpont@gmail.com 
e-mail címen.

A Budapest Főváros II. Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Völgy Utcai Ökumenikus Óvodája 
szeptember 1-től dajkát keres. Jelentkezni az 
okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

A II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai 
Óvodája márciusi felvétellel megbízható, mun-
kájára igényes takarítónőt keres. Határo-
zatlan idejű szerződéssel nyolc órás munkavég-
zésre, márciusi felvétellel. Jelentkezni az óvoda.
szemlo@ecom.hu e-mail címen vagy a +36 20 
289-9348 telefonszámon 9-16 óráig lehet az 
óvodavezetőnél.

A II. Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus 
Óvodája augusztus 1-től óvodapedagógust 
keres. Agilis, szükség szerint váltott műszakot 
is vállaló nyugdíjas kolléganőt is szeretet-
tel várunk. Jelentkezni az okuovi@okuovi.hu 
e-mail címen lehet.

Községház utca 4. sz óvoda óvodapedagógust, 
az új Kadarka Utcai Tagóvoda óvodapedagó-
gust, konyhai dolgozót,takarítót, karbantartót 
felvesz 2019. augusztus 26-tól. Érdeklődni az 
óvodavezetőnél lehet: (06 1) 376-5476-os te-
lefonszámon.

 OKTATÁS 
Szívesen megtanítom az internet használatára. 
Ugyanitt német nyelvű korrepetálás, társalgás. 
Tel.: 06 30 559-8190

ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanár-
tól minden szinten a Pasaréti tér mellett. dobo-
jutka@gmail.com Tel.: 06 30 432-5012

Amerikaitól angolul. Gyorsan, beszédcentrikusan 
minden szinten. Egyéni foglalkozás. Tel.: 06 70 
242-2611

Matematikatanítás általános és középiskolások-
nak, szaktanártól. Első alkalom ingyenes. Tel.: 
06 30 461-8821

KÉMIA, BIOlóGIA korrepetálás, érettségire, fel-
vételire való felkészítés gyakorlott középiskolai 
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATlAN 
Lakhatást biztosítok kertes házban önálló lak-
részben olcsó rezsivel középkorú, leinformálha-
tó személynek ház körüli munkáért. Tel.: 06 20 
365-6175

A TOROCKÓ UTCÁBAN I. emeleti, két külön be-
járatú szobás 50 m²-es lakás HOSSZÚ TÁVON 
kiadó. Tel.: 06 30 445-5719

DIPlOMATÁK ÉS KÜlFÖlDI ÜZlETEMBEREK 
RÉSZÉRE KERESEK lAKÁST, HÁZAT, IKER-
HÁZAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRlÉSRE. Tel.: 06 30 
924-7165

1-2 szobás kiadó lakást keresek bútorral vagy 
üresen, kb. 160 ezer forintig. Tel.: 06 70 949-
4013

ÖNÁLLÓ CSALÁDI HÁZ AZ RC-hez közel a Majá-
lis utcánál: 240 m², DNy-i nappali + négy háló-
szobás, kertkapcsolatos, teraszos + panorámás 
erkélyes, gondozott, öntözőrendszeres intim 
kertben 190 000 000 Ft-ért eladó + dupla garázs 
+ két tároló 9 000 000 Ft. Tel.: 06 30 279-0008

A II., Cseppkő utcában újonnan épülő földszinti 
kertkapcsolatos lakás saját telekrésszel 150 mil-
lió Ft-ért megvásárolható. Tel.: 06 30 222-3159

A II., Hárshegyen 116 m²-es emeleti, panorámás, 
igényes lakás 93 millió Ft irányáron eladó. Tel.: 
06 30 222-3159

II., Csatárka szép zöldövezeti sík utcájában 350 
m²-es két generációs ház eladó. Tel.: 06 30 250-
5040

A II., Csévi utcában önálló 1000 m²-es telken 
álló jó állapotú villaház 310 millió Ft irányáron 
eladó. Tel.: 06 30 222-3159

A II., Bimbó úton 52 m²-es, kétszobás, felújí-
tandó, magasföldszinti lakás eladó. Tel.: 06 20 
967-5691

A II., Hűvösvölgyben 1420 m²-es telken két ge-
nerációs családi ház eladó. Tel.: 06 20 967-5691

A FElSŐ ZÖlDMÁlI ÚTON 106 m²-ES ÖT-
SZOBÁS, EMElETI, KÉTSZINTES lAKÁS GA-
RÁZZSAl 96 500 000 Ft. www.budaihegyek.
hu Tel.: 06 70 523-1969

A II., Pasarét frekventált zöldövezetében egyedi 
adottságú villaház extrákkal igényes érdeklő-
dőknek eladó. Tel.: 06 30 250-5040

A XI., Villányi úton 94 m²-es, két és fél szoba 
hallos, erkélyes, panorámás, III. emeleti, felújí-
tandó polgári lakás 54,9 millióért eladó. Tel.: 
06 20 967-5691

A XII., Szamóca utcában 126 m²-es, felújítandó, 
kertkapcsolatos lakás 60 m²-es ablakos tároló-
helyiséggel eladó. Tel.: 06 20 967-5691

A lánchídnál vároldalra néző 90 m²-es eme-
leti lakás felújított házban 79 900 000 Ft. 
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

Nyaralónak Budakeszi-Nagyszénáson kert, fa-
ház, víz, villany 7,9 M Ft-ért gyümölcsfákkal 
eladó. Tel.: 06 30 276-9908

Budakeszin, Makkosmárián 1100 m²-es építési 
telek gyümölcsfákkal, faházzal 18 M Ft. Tel.: 06 
20 967-5691

Dr. Bíró Anna. Ingatlanközvetítés, ingatlan-
kezelés. info@drbiroanna.hu, tel.: 06 70 
505-9394, 06 70 383-5004

FElBOlYDUlT AZ INGATlANPIAC? SEGÍT-
HETEK INGATlANA ElADÁSÁBAN? 15 ÉVES 
TAPASZTAlAT. SCHMIDT PÉTER. www.budai-
hegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

INGATlANIRODÁNK ElADó lAKÁSOKAT KE-
RES! BÍZZA RÁNK INGATlANÁT: IGYEKSZÜNK 
GYORSAN HOZNI A VEVŐT, JUTAlÉK 3%, ÜGY-
VÉD INGYENES, DIPlOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜl-
FÖlDI VEVŐK ElÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK lAKÁ-
SA ElADó? HÍVJON, ÖN IS JUTAlÉKOT KAP! 
lAURUS INGATlAN. TEl.: 06 20 960-0600

Befektetési szerződést kötnék jó helyen lévő, 
csöndes, 52 m²-es két szoba + gardróbos pa-
nellakásomra. A panelprogram keretében a ház 
szigetelése, felújítása megtörtént. „SÜRGŐS”. 
Tel.: 06 30 534-4240

Németországban Passau közeli két szobás, 
53 m²-es fullpanorámás beköltözhető apart-
manlakás eladó. 17 M Ft. lift, uszoda a ház-
ban. Tel.: 06 30 678-3720

 EGÉSZSÉGÜGY 
GYóGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA 
(SZEMPIllA-, SZEMÖlDÖKFESTÉS, ARC-
MASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. 
UlTRAHANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 
206-4801

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SO-
RON KÍVÜl. FOGSZABÁlYZó, FOGFEHÉRÍ-
TŐ. MOZGÁSKORlÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ 
MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYElET. FOGÁSZATI 
HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TóTHNÉ HŰVÖS KA-
TAlIN FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., 
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 
222-3016

 VÍZ-GÁZ-VIllANY 
VÍZSZERElÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, 
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, moso-
gatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603

VÍZSZERElÉS, VIllANYBOJlEREK VÍZKŐ-
TElENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 
655-8074

VÍZSZERElÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSA-
POK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES 
KISZÁllÁSSAl. Tel.: 06 20 980-7564

Apróhirdetések

A II. Kerületi polgármesteri Hivatal
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság 

Településrendezési Osztálya

városrendezési ügyintéző munkakörbe
munkatársat keres. Részletek a
kozigallas.gov.hu, valamint

a www.masodikkerulet.hu oldalon.

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.
balazs@masodikkerulet.hu). Vezető szerkesztő: ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). 
Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsan-
na@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu). Olvasószerkesztő, korrektor: 
Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., 
telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: 
Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 
336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2019. május 18., lapzárta: 2019. május 8. 
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. május 10.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik 
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
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Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-sze-
relés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 
402-4330, 06 20 491-5089

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

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZ-
KÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS 
GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-
3958, 06 30 933-3620

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 
ELMŰ ügyintézés. Tel.:246-9021, 06 20 934-4664

Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, 
javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, konnek-
tor, lámpa, elosztószekrény, Fi-relé stb.). Kendrik 
Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi lakos. Köszö-
nöm. Tel.: 06 30 456-6557

VIllANYSZERElÉS, JAVÍTÁS, FElÚJÍTÁS, KAP-
CSOlóK, lÁMPÁK STB. CSERÉJE, BEKÖTÉSE 
ÉRINTÉSVÉDElMI MÉRÉSSEl. BODA ZSOlT 
VIllANYSZERElŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 
06 30 333-6363

 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

lAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETElÉSE, bá-
dogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 06 20 
471-1870

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

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, du-
guláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.
weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

lAKÁSFElÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERElÉS, 
VIllANYSZERElÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GA-
RANCIÁVAl. HAlÁSZ TIBOR. TEl.: 202-2505, 
06 30 251-3800

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlí-
tés, PVC, szőnyegpadló lerakása. Minőségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) Csapó 
György. Tel.: 06 31 780-6430, 780-3732, festes-
ma.iwk.hu

Festést, gipszkartonozást, burkolást, szigete-
lést, térkövezést, kisebb-nagyobb munkákat 
vállalok. Hívjon bátran bizalommal! Tel.: 06 
20 992-2328

AlPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, festés-má-
zolás, veszélyelhárítás, dryvitszigetelés, bádogo-
zás. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

II. KERÜlETI TÁRSASHÁZKEZElŐ. BÍZZA TÁR-
SASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS KÉPVISElŐRE, 
AKI ElEGET TESZ A 2019. ÉVBEN VÁlTOZó TÁR-
SASHÁZI TÖRVÉNYNEK. TEl.: 06 30 408-7064, 
gundihaz@gmail.com

TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTElT KÖZÖS KÉP-
VISElŐ, lÉPCSŐHÁZAK, lAKóPARKOK TAKARÍ-
TÁSÁT VÁllAlOM. nemetandrasne00@gmail.
com Tel.: 06 20 460-3740

Társasházak közös képviselete, üzemeltetése, jogi 
környezet biztosítása szakembertől. Tel.: 06 20 
520-0042

Társasházkezelést, közös képviseletet vállalunk kor-
rekt, megbízható módon, referenciákkal. E-mail: 
flotthometeam@gmail.com web: www.tarsashaz-
kezelobudapest.hu Tel.: 06 70 561-1174

 SZOlGÁlTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csoma-
golás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvar-
vállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06 
30 589-7542

MINŐSÉGI KÖlTÖZTETÉS: BElFÖlDI-NEMZET-
KÖZI KÖlTÖZTETÉS GARANCIÁVAl, INGYENES 
DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEl.: 385-
1802, 06 30 999-8619

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

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

VÉDJEGYOlTAlOM! MÁRKAVÉDElEM! EMB-
lÉMÁK, lOGóK, SZlOGENEK lEVÉDÉSE, (ter-
mék-szolgáltatás) szakértővel: kunvaria@
citromail.hu Tel.: 06 70 413-4830

FOTólABOR A KOlOSY ÜZlETHÁZBAN. FOTó-
POSZTER NYOMTATÁSA 20 x 30-Tól 100 x 150 
CM MÉRETBEN AZONNAl, MŰVÉSZI-VÁSZON-
KÉPEK VAKRÁMÁZVA, RÉGI FOTóK FElÚJÍTÁ-
SA, RETUSÁlÁSA. IGAZOlVÁNYKÉP KÉSZÍTÉSE 
AZONNAl. www.postershop.hu NYITVA: H-P: 
10-18-IG. TEl.: 06 70 317-2358

ÚJ FODRÁSZAT NYÍlT a Hűvösvölgyi út és a Bog-
nár utca sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA 
PIROSKA (06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06 
70 224-3725), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) 
és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) szeretettel 
várja régi és új vendégeit.

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

FAKIVÁGÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS, FŰNYÍRÁS, FŰ-
KASZÁlÁS, BOZóTIRTÁS, KERTRENDEZÉS. 
GAllYAZÁS, VESZÉlYES FÁK KIVÁGÁSA AlPIN-
TECHNIKÁVAl IS. TEl.: 06 30 994-2431

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, terep-
rendezés, kerítésépítés. Ingatlanok teljes körű, kő-
műves, szigetelési, festési, tetőjavítási munkáinak 
elvégzése. Reális áron! www.telekrendezes.hu 
Tel.:781-4021, 06 20 259-6319

KERT- ÉS FAGONDOZÁS, FAVÁGÁS, GALLYAP-
RÍTÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, HELYI VÁLLAL-
KOZÁS. www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

Szőcsi Dénes: kertépítés, kertgondozás, fakivágás, 
szállítás, fűnyírás. Tel.: 06 30 784-6452

 MŰGYŰJTÉS 
KElETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁ-
SÁROl RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁL-
LAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS 
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

RÉGI PÉNZT, ÉRMÉT, PlAKETTET, BÉlYEGET, KÉ-
PESlAPOT VÁSÁROlOK. Tel.: 06 70 383-5004

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

Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, zo-
máncolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 06 20 
233-1681

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó auto-
matikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerí-
tések. frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 
214-7442, 06 20 978-7429

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC 25 000 
Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, fes-
tés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132

Generálkivetelező házai teljes körű felújí-
tását, villanyszerelését, burkolását, víz- és 
hőszigetelését, gipszkartonszerelést, nyilás-
záró-cserét, asztalos munkákat és helyreállí-
tásokat vállal. Hívjon bizalommal: Tel.: 06 31 
789-2176, 06 20 233-1681

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

BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk régi bú-
torát, legyen szó antique, modern bútorról! 
Nagy szövetválasztékkal, díjmentes felmé-
réssel állunk rendelkezésére! Hívjon bizalom-
mal! Frank Csaba. Tel.: 06 30 945-3042

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSóGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES TAPASZ-
TAlATTAl, GARANCIÁVAl. BIRó ISTVÁN. TEl.: 
06 20 937-8110

 ElEKTRONIKA 
lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.: 
243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.

 REDŐNY 
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID 
HATÁRIDŐVEl, REDŐNY, RElUXA, SZÚNYOG-
HÁló JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEl.: 410-7924, 
06 20 934-5728

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. 
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁló MINDEN MEGREN-
DElÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

 TÁRSASHÁZAK 
Közös képviselet. Társasházkezelés – Dr. Bíró 
Anna, info@drbiroanna.hu Tel.: 06 70 505-
9394, 06 70 383-5004

A TAllÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, por-
celán- 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

A VISNYEI ANTIKVITÁS FESTMÉNYT, RÉGISÉ-
GET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAP-
JÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 
20 980-7570

ANTIKVITÁS VÁSÁROl festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüsttár-
gyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat. Teljes 
hagyatékot. Díjtalan kiszállás. www.hildaantikvi-
tas.hu Tel.: 951-8307, 06 30 462-8883

AlMÁSI KATAlIN BECSÜS VÁSÁROl KÉSZPÉN-
ZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, óRÁKAT, 
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCElÁNOKAT, CSIllÁRT, 
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIP-
KÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, 
ÍRóGÉPEKET, VARRóGÉPET, BIZSUKAT, BO-
ROSTYÁNT. TElJES HAGYATÉKOT DÍJTAlAN 
KISZÁllÁSSAl. Tel.: 06 20 597-8280

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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-na-
gyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat, 
bronzokat, órákat, régi katonai kitüntetések tár-
gyait stb., teljes hagyatékot. Üzlet: IX., RÁDAY 
UTCA 6. herendi77@gmail.com Tel.: 06 20 280-
0151

A BP. II., KElETI KÁROlY UTCA 33. AlATTI 
RÉGISÉGBOlT VÁSÁROl MINDEN FAJTA RÉGI 
BÚTORT, SZŐNYEGET, CSIllÁRT, óRÁKAT, POR-
CElÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TElJES HAGYA-
TÉKOT. DÍJTAlAN KISZÁllÁS, BÁRMIKOR HÍV-
HATó. DÍJTAlAN ÉRTÉKBECSlÉS. TEl.: 06 20 
322-2697, 06 20 494-5344

 VÉTEl-ElADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJAB-
BAT), KÉPESlAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT ANTIK-
VÁRIUMUNK VÁSÁROl. DÍJTAlAN KISZÁllÁS-
SAl. Tel.: 06 20 425-6437

PÁPAI misére eladó vonatjegy a KORONA exp-
ressre hálókocsiban. Tel.: 06 20 574-2075

 TÁRSKERESÉS 
Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk meg-
találni párját! Tel.: 06 20 272-1461, komolyan-
gondolom.hu

 EGYÉB 
45 ÉVES MEGBÍZHATó NŐ ElTARTÁSI VAGY 
ÉlETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNE INGAT-
lANRA IDŐS SZEMÉllYEl. HAVI FIZETÉS ÉS 
TElJES EllÁTÁS FEJÉBEN. HÍVJON BIZAlOM-
MAl. Tel.: 06 20 229-0986

Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható pár gondo-
zást vállal szükség és egyedi igények szerint. Idős 
hölggyel vagy úrral eltartási vagy életjáradéki szer-
ződést kötne. Tel.: 06 30 171-7733

Örökösödési szerződést kötnék lakásért idős sze-
méllyel ottlakás nélkül, ügyvéd család. 30 millió 
készpénz plusz havi járadék. Tel.: 06 30 822-8050

HEllO, FElNŐTT, ÉS NAGYON ElFOGlAlT 
GYERMEKEK! SZERETŐ GONDOSKODÁST 
AJÁNlOK EGYEDÜl ÉlŐ SZÜlEITEKNEK, 
HOGY KEVÉSBÉ ÉREZZÉK TÁVOllÉTETEKET. 
lEINFORMÁlHATóAN MEGBÍZHATó, KEDVES, 
INTEllIGENS, DIPlOMÁS SZAKEMBER. JUDITH, 
A SENIORMENTOR: TEl.: 06 70 406-5835

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, kézi kötött, 
horgolt ruhadarabok rendelésre, méretre, nagy fo-
nalválasztékkal, hozott fonalból is. www.kotode.
hu Tel.: 356-6009

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes

ZSOLNAY porcelánt! 
Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

facebook.com/budapest2

37 200

Köszönjük!
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A rejtvény fő soraiban Oprah Winfrey szavait rejtettünk 
el. A 2019/6. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Csa-
lódni csak az tud, aki valaha hitt”. A helyes megfejtést bekül-
dők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az oázis 
Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát nyer-
te. A nyertesek: Dávid Éva, Dénes Gábor és Szégnerné 
Ragó Piroska. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük 
ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 
Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu 
címre legkésőbb 2019. május 18-ig.

www.radovin.hu

radovin 
borkereskedés

grand radovin
1126 Budapest, Böszörményi út 18.

grand pannónia
1136 Budapest, Pannónia u. 17/b

grand hidegkút
1028 Budapest, Hidegkúti út 71.

grand gazdagrét
1118 Budapest, Rétköz utca 5.

itt az új liebling!

május végéig 
12% kedvezményt 
adunk a hidegkúti 

boltunkban 
az új radovin liebling 

vásárlásakor.
az ajánlat május 30-ig érvényes
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