
Részletek a 2. oldalon.

MILLENÁRIS
JÚNIUS 14-15.

Buda szívében Székelyföld
Idén ötödik alkalommal költözött három napra a fő-
városba, a II. kerületi Millenárisra a Székely Feszti-
vál, hogy bemutassa Székelyföld természeti és kul-
turális értékeit, hagyományait. Az  idei rendezvény 
díszvendége Udvarhelyszék volt. Láng Zsolt, a II. ke-
rület polgármestere, a fesztivál védnöke elmondta, 
hogy Buda szívében ezúttal is több száz székely fel-
lépő és kézműves termelő mutatkozott be.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folytatás az első oldalról.)

A május 10-i ünnepélyes megnyitón a hagyo-
mányőrző Szépszivárvány Táncegyüttes elő-
adását láthatta a közönség. Ezután elsőként 
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke, Gyerő József, Kovászna város pol-
gármestere és Kelemen Márton, Maros me-
gye elnöki tanácsosa köszöntötte a fesztivál 
résztvevőit. Mindannyian hangsúlyozták, úgy 
érzik, otthonról hazajöttek Budapestre, illet-
ve kiemelték, hogy nagyon fontosnak tartják 
tovább erősíteni a magyar közösségek össze-
fogását és együttműködését. Megjegyezték, 
büszkék kultúrájuk megőrzőire és erősítőire: 
néptáncosaikra, vállalkozásaikra és a helyi 
termelőkre, gazdákra. – Fogadják a székely 
vendégeket olyan szeretettel, amilyennel mi 
idejöttünk, és ha tetszik, amit itt láttak, láto-
gassanak el hozzánk – zárta köszöntőjét Bíró 
Barna Botond. A csíksomlyói déli harangszó 
elhangzása után a fesztivál résztvevői eléne-
kelték a Himnuszt és a Székely himnuszt.

A rendezvény védnökeként Láng Zsolt pol-
gármester is köszöntötte a jelenlévőket, Nyírő 
József szavait idézve: – „Nemessé a király tehet 
valakit, de székellyé csak az Isten!” Bízunk ben-
ne, hogy mindannyiunkat kísér a Jóisten, az a 
munka, kitartás, ami megvan mind Székelyföl-
dön, mind Budapesten, és ami segít orvosolni 
minden nehézséget – mondta a polgármester. 
Kiemelte, nagy öröm, hogy immár ötödszörre 
köszönthetnek Buda szívében több száz szé-
kely előadót és mestert, azt remélve, hogy az 
elkövetkező években is itt üdvözölhetik majd 
őket. – Igyekszünk minden segítséget meg-
adni, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar nem-
zetnek nincsenek határai. Ugyanazok vagyunk, 
ugyanazok a céljaink, ugyanaz a múltunk és a 
jövőnk, amiért sokat kell tenni – fogalmazott. 
Megjegyezte, ez a fesztivál is a közös jövőt erő-
síti. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgár-
mester-helyettes Tarlós István főpolgármester 
nevében köszöntötte a székely fesztivált. Mint 
mondta, mára komoly múltra tekint vissza, se-
gítségével itthonról is megismerhető Székely-
föld páratlan gazdagsága és vendégszeretete. 

– A fesztivál a magyarság nemzeti összetarto-
zásának egyik központi rendezvényévé nőtte ki 
magát. A főváros vezetése számára is fontos, 
hogy hozzájáruljon a nemzeti összetartozást 
erősítő programokhoz, ezért is támogatta a 
fesztivál megrendezését – mondta. 

Az esemény fővédnöke, Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyűlési képviselő hang-
súlyozta, hogy évről évre egyre többen láto-
gatnak el a népszerű rendezvényre, legutóbb 
több mint harmincezren. – A székely feszti-
vál kifejezi azt, hogy a magyarságnak itthon 
és külhonban is minden területen együtt kell 
dolgoznia azért, hogy az erősödő nemzetek so-
rába tartozzunk – fogalmazott. A beszédeket 
követően kezdetét vette a három napon át tartó 
rendezvény. A látogatók másfél ezer kézműves 
termék közül válogathattak, emellett vidám 
programokkal várták a kicsiket és a nagyokat. 
Idén is volt kiállítás, filmvetítés, játék, kon-
certek, táncházak.

NZSA

Ugyanazok a céljaink, a múltunk és a jövőnk

A kulturális programok mellett székelyföldi finomságok és kézműves termékek is várták a Millenárisra kilátogatókat, így minden adott volt a vidám hangulathoz

A hagyomány megőrzését 
segíti a zene és a viselet



4. OLDAL EU-VÁLASZTÁS BUDAI POLGÁR

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

Helyi Választási iroda: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. Félfogadás min-
dennap 8–16 óra között. Tel.: (06 1) 346-5633, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5560, 
(06 1) 346-5561, (06 1) 346-5493.

Nemzeti Választási iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Postai címe: Nemzeti 
Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.: 547. Telefon: (06 1) 795-3310, fax: (06 1) 795-0788. 
Választási Információs Szolgálat: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Telefon: (06 1) 795-3310, 

e-mail: visz@nvi.hu. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.30–16.00 óráig, pénteken 8.30–13.30-ig.

Mozgóurna igénylése
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapo-
ta vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a 
szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. Aki a mozgóurnát 
más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a 
szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A mozgóurna igénylésének szabályai
oNliNe igéNylés: Ügyfélkapus azonosítás nélkül a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. 
május 22-én, szerdán 16.00 óráig nyújtható be. Ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján 12.00 
óráig nyújtható be.
személyes igéNylés: A szavazást megelőző második napon, 2019. május 24-én, pénteken 
16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.
Postai (leVélbeN) igéNylés: A szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, 
szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Írásbeli meghatalmazással rendel-
kező meghatalmazott útján történő igénylés: • a szavazást megelőző második napon, 2019. május 
24-én, pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához, vagy • a szavazás napján 12.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy): 
• a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig a helyi választási 
irodához, vagy • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Ügyeleti NyitVatartás az okmáNyirodábaN
2019. MÁJUS 25-én, szombaton 8–14 óráig, valamint a választások napján MÁJUS 26-án, va-
sárnap 6–19 óráig Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatalának Kormányablak Osztálya 
(1024 Margit krt. 47-49.) ügyeletet tart. Biztosítják a választópolgárok számára a választáshoz kapcsolódó 
egyes okmányok pótlását (ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány kiállítása), valamint az elkészült okmányok átvételét. Csak elveszett okmányok 
pótlására van lehetőség.
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ii. kerÜleti szaVazóHelyiségek
Szk. sz. Szavazóhelyiség megnevezése, címe Tel. szám
001. Újlaki Ált. Isk. – Ürömi u. 64. 335-0720
002. Than K. Gimnázium – Lajos u. 1-5. 06 70 502 0269
003. Than K. Gimnázium – Lajos u. 1-5. 06 70 502 0269
004. Bolyai U. Óvoda – Bolyai u. 15. 326-2059
005. Áldás Utcai Ált. Isk. – Áldás u. 1. 212-4258
006. Újlaki Ált. Isk. – Ürömi u. 64. 335-0720
007. Kézműves Óvoda – Törökvész út 18. 326-5356
008. Áldás Utcai Ált. Isk. – Áldás u. 1. 212-4258
009. Áldás Utcai Ált. Isk. – Áldás u. 1. 212-4258
010. Kollégium – Felvinci út 6/8. 606-7442
011. II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37. 316-3663
012. Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76. 326-6616
013. Bölcsőde – Pasaréti út 41. 355-7419
014. Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76. 326-6616
015. Fillér Utcai Ált. Isk. – Fillér u. 70/76. 326-6616
016. Kézműves Óvoda – Törökvész út 18. 326-5356
017. Pitypang U. Ált. Isk. – Pitypang u. 17. 325-8827
018. Törökvész Úti Ált. Isk. – Törökvész út 67. 325-6580
019. Móricz Zs. Gimn. – Törökvész út 48-54. 394-4965
020. Fenyves U. Ált. Isk. – Fenyves u. 1. 394-3924
021. Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b 376-6016
022. Móricz Zs. Gimn. – Törökvész út 48-54. 394-4965
023. Pitypang Utcai Óvoda – Pitypang u. 17. 325-7830
024. Pitypang Utcai Óvoda – Pitypang u. 17. 325-7830
025. Pitypang U. Ált. Isk. – Pitypang u. 17. 325-8827
026. Törökvész Úti Ált. Isk. – Törökvész út 67. 325-6580
027. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193. 394-3887
028. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193. 394-3887
029. Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b 376-6016
030. Bölcsőde – Hűvösvölgyi út 12/b 376-6016
031. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193. 394-3887
032. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. – Pasaréti út 191-193. 394-3887
033. Völgy Utcai Óvoda – Völgy u. 1-3. 200-0547
034. Völgy Utcai Óvoda – Völgy u. 1-3. 200-0547
035. Remetekertvárosi Ált. Isk. – Máriaremetei út 71. 397-4402
036. Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17. 275-7935
037. Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17. 275-7935
038. Waldorf Ált. Isk. – Kossuth. L. u. 15-17. 275-7935
039. Klebelsberg Kultúkúria – Templom u. 2/10. 392-0863
040. Klebelsberg Kultúkúria – Templom u. 2/10. 392-0863
041. Klebelsberg Kultúkúria – Templom u. 2/10. 392-0863
042. Óvoda – Máriaremetei út 185. 376-5034
043. Cserkészház – Hímes u. 3. 06 30 791 4975
044. Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. – Szabadság u. 23. 397-4569
045. Óvoda – Máriaremetei út 185. 376-5034
046. Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn. – Szabadság u. 23. 397-4569
047. Óvoda – Máriaremetei út 185. 376-5034
048. Remetekertvárosi Ált. Isk. – Máriaremetei út 71. 397-4402
049. Közösségi Ház – Kútföldi út 1. 06 30 846 8476
050. Labanc Úti Óvoda – Labanc út 2. 200-0559
051. Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22. 394-3177
052. Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22. 394-3177
053. Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22. 394-3177
054. Budenz J. Ált. Isk. és Gimn. – Budenz út 20/22. 394-3177
055. Bölcsőde – Pasaréti út 41. 355-7419
056. Érmelléki Utcai Óvoda – Érmelléki u. 12. 212-5525
057. Érmelléki Utcai Óvoda – Érmelléki u. 12. 212-5525
058. Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. és Gimn. – Marczibányi tér 1. 212-5680
059. Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. és Gimn. – Marczibányi tér 1. 212-5680
060. Kodály Z. Ének-z. Ált. Isk. és Gimn. – Marczibányi tér 1. 212-5680
061. II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37. 316-3663
062. II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37. 316-3663
063. II. Rákóczi F. Gimn. – Keleti K. u. 37. 316-3663
064. Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn. – Ady E. u. 3. 316-3818
065. Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn. – Ady E. u. 3. 316-3818
066. Gondozási Központ – Bem J. tér 2. 212-5019
067. Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7. 225-1720
068. Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7. 225-1720
069. Szt. Angéla Ált. Isk. és Gimn. – Ady E. u. 3. 316-3818
070. Budai Táncklub – Kapás u. 55. 201-7992
071. Csik F. Ált. Isk. és Gimn. – Medve u. 5/7. 225-1720
072. Bölcsőde – Varsányi I. u. 32. 201-4083
073. Bölcsőde – Varsányi I. u. 32. 201-4083
074. Labanc Úti Óvoda – Labanc út 2. 200-0559
KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR: 11. szavazókör II. Rákóczi Ferenc Gimnázium – Keleti K. u. 37.
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NaPireNd előtt
Napirend előtti hozzászólásában Őrsi Gergely, a Kerü-
letünk az Otthonunk-frakció vezetője felkérte a Polgár-
mesteri Hivatalt, fokozottan ügyeljen arra, hogy a Guyon 
Richárd utcában zajló építkezések után a beruházók 
megfelelően végezzék el az utak és járdák helyreállítási 
munkáit. Kérdést fogalmazott meg azzal kapcsolatban, 
van-e mód arra, hogy az önkormányzat saját hatás-
körben gondoskodjon a patkányirtásról a kerületben, 
mert a hírek szerint elszaporodtak a rágcsálók a budai 
oldalon is. Jelezte továbbá, hogy korlátozottnak tartja 
az ellenzéki pártok számára fennálló hirdetési lehető-
ségeket, így ha az önkormányzat nem helyez ki erre a 
célra hirdetőoszlopokat, fennáll a vadplakátolás veszélye.

Láng Zsolt polgármester válaszában jelezte, hogy a 
közútkezelői hozzájárulás feltétele építkezések esetén 
a közterületek megfelelő helyreállítása, ezt a hivatal 
munkatársai a Guyon Richárd utcában is ellenőrizni fog-
ják. A rágcsálómentesítéssel kapcsolatban azt ígérte, az 
illetékes szervezetektől szakmai választ kér a kérdésre, 
de nem véletlen, hogy az önkormányzati feladatmeg-
osztásban erre a fővárosnak van illetékessége, mert a 
problémát hatékonyan csak budapesti szinten lehet 
megoldani a csatornahálózat összefüggő rendszere 
miatt. A hirdetőtáblák ügyében jelezte, megfontolják 
a felvetést, de ismertette, hogy a választási célra kihe-
lyezett hirdetőtáblákkal az önkormányzatnak rengeteg 
gondja akad, mert sajnos rendszeresen megrongálják 
vagy átragasztják őket. Bizakodását fejezte ki, hogy 
minden induló párt van annyira elkötelezett a kerület 
iránt, hogy nem fogja hirdetéseit jogszabályba ütköző 
módon elhelyezni.

Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk-frak-
ció) tájékoztatta a testületet egy, a Mechwart ligeti 
Regent-ház falára kihelyezendő emléktábla iránti 
lakossági kezdeményezésről, amely a háború utolsó 
napjaiban az épület romjai alatt elhunyt több száz 
embernek kíván emléket állítani. Szóvá tette, hogy 
a Császár-Komjádi Uszoda parkolója vélhetően az 
indokoltnál többször van közterület-használati en-
gedélyre való hivatkozással a közönség elől elzárva. 
Kérte a használat megalapozottságának vizsgálatát, 
és a helyzet racionalizálását.

A polgármester válaszában elmondta, egyetért a 
képviselő felvetésével. Jelezte, hogy az uszoda rend-
szeresen kér sportesemények miatt engedélyt a parkoló 
használatára. A problémát az okozza, hogy a parkoló 
napközbeni kiürítését a szervezők nem tudják megoldani, 
ezért az esti rendezvények esetén is már reggel meg-
kezdik a lezárást. Javasolta, hogy kezdeményezzenek 
egyeztetést a sportuszoda vezetőségével az anomália 
feloldása érdekében.

Bodor Zoltán (Jobbik) felhívta a figyelmet arra, hogy 
a Fiáth János utcából rendkívül nehéz kikanyarodni 
a Csalogány utcába a Széll Kálmán tér irányába, és 
érdeklődött, hogy történt-e már intézkedés az általa 
korábban kért közlekedési tükör felszerelése érde-
kében. Azt is kérdezte továbbá, miért villognak egy 
ideje sárgán a jelzőlámpák az Árpád fejedelem útja 
rakparti lehajtójánál.

Láng Zsolt válaszában beszámolt arról, hogy a Fi-
áth János utcát érintő közlekedési problémát jelezték 
az illetékes fővárosi önkormányzatnak, a jelzőlámpák 
kérdésének pedig utánanéznek.

A II. kerület járdáit a jövőben utcatisztítási 
szolgáltatás keretében takarítják majd. A tes-
tület döntése nyomán a II. kerület nem vásá-
rol új járdatisztító gépeket a régi, korszerűt-
len berendezések helyett, hanem a 80 ezer 
négyzetméternyi járdafelület karbantartására 
utcatakarítási szolgáltatást vesz igénybe köz-
beszerzési pályázat útján. Ennek keretében 

négy takarítógép járja majd a járdákat. A szer-
kezetek nemcsak tisztítanak, hanem télen hó-
kotrásra és síkosságmentesítésre is alkalma-
sak lesznek. A szolgáltatásra évente 130 millió 
forintot biztosít városrészünk.

A képviselők elfogadták a BRFK II. Kerüle-
ti Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját 
a kerületben elvégzett feladatokról, a közbiz-
tonsági helyzetről és a helyi közbiztonság ér-
dekében tett intézkedésekről (részletek a 26. 
oldalon).

A testület további két évre meghosszabbította 
Tas Krisztián vezetői megbízatását a II. Kerületi 
Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. élén. 
A képviselő-testület elfogadta a Fény Utcai Piac 
Kft. tavalyi beszámolóját és idei üzleti tervét.

A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület április 25-én tartott ülé-
sén a képviselők többek között elfogadták a 
II. Kerületi Rendőrkapitányság éves beszá-
molóját, és döntöttek arról, hogy járdataka-
rító gépekkel végzett utcatisztítási szolgál-
tatást vesz igénybe a kerület.
 

a Fidesz ii. kerÜleti irodáJáNak Nyit-
Vatartása: április 8-tól május 26-ig hétfő-
től péntekig 9–18 óráig. Telefonszám: (06 
1) 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).

iNgyeNes Jogi taNácsadás a Fidesz II. 
kerületi szervezeténél. Időpont-egyez-
tetés nyitvatartási időben a (06 1) 212-
5030-as számon.

a kdNP ii.  kerÜleti irodáJa (1024 
Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentke-
zéseket a (06 20) 374-2086-os számon. 
E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: 
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2.

kéPViselői iroda: Varga Mihály (a 4-es 
számú választókerület országgyűlési kép-
viselője) irodája hétfőn 12-16, szerdán 
13-17, pénteken 9-13 óráig tart nyitva 
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 
355-8199).

az mszP ii. kerÜleti szerVezetéNek 
irodáJa hétfő–csütörtök 10-18 óra kö-
zött, valamint pénteken 10-16 óráig tart 
nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök 
és a Kerületünk az otthonunk-frakció 
vezetője fogadóórát tart a 1027 Fazekas 
u. 19–23. szám alatti irodában. Előze-
tes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es 
telefonszámon nyitvatartási időben. 
E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.
com/mszp2. Ingyenes jogi és munkajogi 
tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szer-
vezete. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 
224-0090-es telefonszámon. Tartja: dr. 
Varga Előd Bendegúz.

Jobbik ii. kerÜlet: fogadóóra minden 
hónap páratlan hetének csütörtökén 
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 
8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra 
között a Gyertyás vendéglőben (1028 
Hidegkúti út 172.). Jogsegélyszolgálat: 
időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös 
telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 

a demokratikUs koalÍció önkormány-
zati képviselője, Kecskés Balázs minden 
hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 
óra között a Budai Demokrata Klubban, a 
1126 Márvány utca 38. szám alatti irodá-
ban. Akinek bármilyen kérése, problémája 
merül fel, kérik, hogy a (06 1) 275-8186-os 
telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.
hu e-mail-címen jelentkezzen.

a Párbeszéd magyarországért helyi 
képviselője Kovács Márton. Fogadóóra 
előzetes időpont-egyeztetést követően 
a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.

az észak-bUdai kisgazda Pol-
gári egyesÜlet tisztelettel várja az 
érdeklődők jelentkezését. E-mail: 
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 
20) 976-2415.
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Mechwart liget Toroczkó tér

Adyliget

A II. kerületben 2010 óta három új park léte-
sült. Hidegkúton az elhanyagolt bódésor he-
lyén született meg nyolcezer négyzetméteren 
a Bánffy György emlékpark egy kedves játszó-
térrel, 2016-ban pedig rendezték az adyligeti 
kápolna környezetét. A Bel-Budai Városköz-
pontban, a Lövőház utcában kialakított sétáló-
utcában az autók helyett ma már virágágyások, 
padok és szökőkút várja a környékbelieket. 

Városrészünk méltán lehet büszke játszó-
térhálózatára is: a húsz közterületi játszóteret 
folyamatosan fejleszti és karbantartja az ön-
kormányzat. Tavaly nettó 140 millió forint-
ból fitneszeszközöket telepítettek a Zsigmond 

térre, a Nagy Lajos téren (Fenyves parkban) 
játszóeszközöket cseréltek, átfogóan mo-
dernizálták a Cseppkő utcai játszóteret, és új 
eszközökkel bővült a Nagy Imre téri játszótér. 
A legnagyobb munka a Vérhalom téren zaj-
lott, ahol az elhasználódott hinták és játszóvár 

lecserélése mellett egy úgynevezett temati-
kus játszóhelyet is kialakítottak. A  tűzoltós 
játszótér rendkívül népszerű lett a gyerekek 
körében, még más kerületekbe is híre ment. 

Egy másik önkormányzati fejlesztés szin-
tén a kicsik és nagyobbak kedvence lett. 
A Nagy Lajos tér árnyas alsó részén kialakított 
KRESZ-pálya gyalogátkelőhelyekkel, jelzőlám-
pával, körforgalommal, útkereszteződésekkel 
és táblákkal számos közlekedési helyzetet szi-
mulál, és szinte mindig tele van. A nagy siker 
és a tapasztalatok alapján az önkormányzat to-
vábbi két KRESZ-pálya kialakítását is tervezi 
kerületünkben (lásd a keretes írást, 7. oldal). 

Idén tavasszal az önkormányzat kezelésében 
lévő nyolc játszótéren 15 játszóeszköz (hinta, 
csúszda és mászóvár) alatt korszerű, ütéscsil-
lapító öntött gumi felületet alakítottak ki az 
elhasználódott burkolat helyén. Az I. ütemben 
a Vérhalom, a Torockó, a Zsigmond téri, vala-

Játszani is engedd...Április végi lapszámunkban a II. kerületi ingyenes sportolási lehetőségeket vettük számba, 
most városrészünk játszótereiről készítettünk egy összeállítást. Huszonkét pihenőpark mel-
lett jelenleg húsz közterületi játszóteret tart fenn a II. Kerületi Önkormányzat. A parkokkal 
és a játszóterekkel kapcsolatos fejlesztésekre – részben pályázati támogatással – az elmúlt 
évtizedben rekordnagyságú összeget, több mint hárommilliárd forintot fordított.

Templomkerti játszótér

Községház utca

Áprilisban avatták fel az adyligeti közösségi teret, 
amelynek része a csodálatos játszótér is
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Temető utca

Játszani is engedd...

További játszótéri tervek
A Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő, a Görgényi út végén elhelyezkedő Macis játszóteret is felújítják ön-
kormányzati forrásból, jelenleg tervezés alatt van. A Kolozsvári Tamás utcai sportközpontban szintén tervezik 
a teljesen új, sport tematikájú játszóteret. A Zsigmond téren KRESZ-pályát alakít ki az önkormányzat.

Teljesen megújul a Temető utcai játszótér
A sportpálya öntöttgumi-burkolatot kap, egy modern focipályát alakítanak ki, amelyen – igény szerint – kereszt-
irányban kosárlabdázni is lehet, de lesz kijelölt tengópálya is. A dombos részen csúszdákat alakítanak ki. A kicsik 
részére fenntartott játszótér is megújul és bővül, többek között homokozóval, és a felújítás részét képezi a közvilágítás 
korszerűsítése. A park alsó részén két új funkció kap helyet: egyrészt egy pihenő- és piknikterület padokkal, valamint 
pétanque-pályával, másrészt a korábbi kisméretű focipálya helyén kültéri pingpong- és teqball- (a labdarúgás és 
az asztalitenisz elemeit vegyítő sport) asztalokat helyeznek ki. Megújulnak a közlekedési felületek, és kialakul egy 
közösségi találkozási pont is. A halastavat tápláló forrás fölött, a parkoló felől kis hidat építenek. 

mint a Bajvívó utcai játszótéren kezdődtek el 
a munkálatok, a II. ütemben másik négy ját-
szótéren: a máriaremetei templomkertben, a 
Nagy Lajos téren, a Hunyadi János utcai orvosi 
rendelőnél, valamint a Mechwart ligetben – itt 
hintacserével együtt – fejezték be egyes játszó-
eszközök alatt az öntöttgumi felület kialakítá-
sát. A beruházás eredményeként korszerű és 
még biztonságosabb körülmények fogadják a 
játszóeszközöket használó gyerekeket.

Június végére megújul a Mechwart ligeti 
„Kicsik játszótere” is, ahol sokszínű, krea-
tív játszófelületet alakítanak ki, és izgalmas, 
komplex eszközöket helyeznek ki.  Az új esz-
közök (hinta, csúszda, játszóvár, homokozó) 
környezetében egy kisebb KRESZ-pályát is 
építenek, hasonlóan a Nagy Lajos téri, nagy 
népszerűségnek örvendő tanpályához. A be-
ruházás önkormányzati finanszírozásban va-
lósul meg. LD

Vérhalom tér

Közösségi liget épül Hidegkúton
Nemcsak uszodával bővül a Szabadság utcai sport- és szabadidőközpont: a II. Kerületi Önkormányzat a kormány 
és a főváros támogatásával a jelenlegi közösségi teret is jelentősen továbbfejleszti. A fejlesztés eredményeként 
meghosszabbított futókör és – a már meglévők megtartásával – kültéri fitneszelemek, kerékpáros KRESZ-tanpálya, 
játszótér és multifunkcionális „tinidomb”, szabadtéri „tantermek”, kiülős helyek; pingpong- és sakkasztalok, pé-
tanque-, röplabda- és focipályák, valamint egy klubhelyiséget és rendészeti jelenlétet biztosító pavilonépület várja 
majd a helyieket. A fentiek közül több elem is a civil szervezetekkel való egyeztetés eredménye: a KRESZ-tanpálya, 
a sakkasztalok vagy a pétanque-pálya világítása is az ő javaslatukra került be a projektbe.

Zsigmond tér

Nagy Lajos téri KRESZ-park

Szabadság utca
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Ingyenes közösségi sportnap Hidegkúton

Milyen legyen a II. kerületi iskolabuszprogram?
Erre a kérdésre csak Ön tud válaszolni!
Háztól házig szállítsuk a gyermekeket, vagy legyenek külön megállóhelyek, ahová 
reggel oda kell vinni őket? Délután is működjön-e a szolgáltatás? Minél olcsóbb le-
gyen, vagy nyújtson extra szolgáltatásokat?

Egy család életében az egyik legnagyobb kihívás az iskolába eljuttatni a gyerekeket. 
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 mintaprogram 
kialakításában!

Töltse ki a május 16-tól elérhető kérdőívet a www.masodikkerulet.hu honlapon ta-
lálható, a témával foglalkozó cikken keresztül, vagy közvetlenül a http://bit.ly/2vG6eLU 
címen, illetve keresse a felhívást gyermeke iskolájában! Ké
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Akadálypályán kúsztak-másztak a gyerekek, 
családok vívtak pingpong-bajnokságot, volt te-
nisz- és focimeccs, sokan a pétanque-pályán is 
szerencsét próbáltak, de a különleges, tchouk-
ball névre hallgató csapatjátékot is megismer-
hették az érdeklődők. Kora reggeltől délutánig 
edzéseket, tanácsadásokat és színes bemutató-
kat tartottak a sportnapon. Láng Zsolt polgár-
mester lapunknak elmondta, az önkormányzat 
fontosnak tartja, hogy Budapest zöld szívében 
egyre többen válasszák a jó levegőt és sportolja-
nak. – A sport azontúl, hogy segít mindannyiunk 
egészségmegőrzésében, izgalmas, szórakoztató 
élményt nyújt, és óriási a közösségteremtő ere-
je. Minden ilyen esemény, mint a mai sportnap, 
segít abban, hogy egyre többen megismerjék 
és kihasználják a kerületi közösségi terek által 
nyújtott sportolási lehetőségeket – mondta.

Több százan vettek részt az első alkalommal 
megrendezett Hidegkúti Családi Sportnapon 
május 11-én. Érdemes volt kilátogatni a 
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont 
és Közösségi Térre, mert még az időjárás is 
kedvezett az izgalmas sportos programok-
nak, amelyekkel a családokat várták szom-
baton. A rendezvényre Láng Zsolt, a II. kerü-
let polgármestere is ellátogatott.
 

A sportnap megnyitóján Harmati Balázs a 
II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Non-
profit Kft. szervezési vezetője, a sportnap 
főszervezője hangsúlyozta, azokat a mozogni 
vágyókat szeretnék támogatni, akik szabad 
levegőn, lakhelyükhöz közel, modern, barát-
ságos környezetben, ingyenesen szeretné-
nek sportolni. – Nagyon örülök annak, hogy 
az elmúlt években a munkánk ezen területén 
olyan együttműködő partnerekre leltünk, 
mint a saját testsúlyos edzés emblematikus 
csapata, a Bartendaz, a Free Sport Parks gyűj-
tőportál, vagy a Testnevelési Egyetem rekreá-
ciós tanszékének sportszakemberei. Szeren-
csések vagyunk, mert az első alkalommal 16 
együttműködő partnerrel, ragyogó időben, 
a „Budapest 2019 Európa Sportfővárosa” 
programsorozat keretén belül fogadhatjuk 
érdeklődő vendégeinket. Szeretnénk közös-
ségi sportnapunkat hagyományt teremtve 
minden év május második szombatján meg-
rendezni, ezzel is támogatni a mindenki szá-
mára könnyen elérhető sportolás lehetőségét 
– mondta a szervező.

Helyi sportszakemberek is részt vettek az 
eseményen, valamint emblematikus spor-
tolók színesítették a sportnap programját: 

így például Faházi János asztaliteniszező és 
Magyarország freestyle focicsapata. Bár még 
csak teszt jelleggel, de a rendezvényen fel-
kerültek az első QR-kódos matricák az úgy-
nevezett street workout eszközökre. A kódok 
leolvasásával a különböző sporteszközök he-
lyes használatát bemutató, szakemberek által 
készített videókat lehet megtekinteni. – A jö-
vőben szeretnénk az összes kerületi parkot 
ilyen matricákkal ellátni, ebben is segít min-
ket a Free Sport Parks gyűjtőportál – fejtette 
ki Harmati Balázs. A portál képviselője, Fehér 
Paszkál lapunknak mesélt a közösségisportvá-
ros-kezdeményezésükről. Mint mondta, örül, 
hogy ehhez elsőként a II. kerület csatlakozott.– 
Térképünk azért jött létre, hogy bemutassuk, 
hol lehet ingyenesen sportolni, merre talál-
hatók – az általában csak helyiek által ismert 
– foci- és kosárpályák. Országosan eddig több 
mint ezerkétszáz helyszínt térképeztünk fel, 
Budapesten több mint hatszázötvenet, de tér-
képünk folyamatosan bővül az új helyszínekkel 
– mondta. Hozzátette, az oldalhoz csatlako-
zó önkormányzatok emellett bemutathatják 
egészség- és sportkoncepciójukat, a nagyobb 
éves sporteseményeiket. 

NZSA
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Közlekedési ismereteket oktatnak az óvodásoknak
Az általános iskolába készülő gyerekek biztonságos 
közlekedésre nevelését szem előtt tartva a II. Kerületi 
Önkormányzat félévente közlekedésismereti oktatást 
szervez óvodásoknak. Az elméleti és a gyakorlati okta-
tás a Nagy Lajos téri KRESZ-pályán zajlik.
 
A II. kerületi fenntartású óvodákból kisbusszal szállítják a 
gyerekeket a programnak helyet adó KRESZ-parkba, ahol 
a Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány közlekedés-
biztonsági szakértői tartanak nekik foglalkozást. Az ősszel 
és tavasszal szervezett órák valamelyikére minden nagy-
csoportos korú gyermek eljuthat. A mintegy 45 perces 
oktatás során az óvodások megismerkednek az alapvető 
közlekedési fogalmakkal, útburkolati jelekkel és közle-
kedési táblákkal. Minden gyermek kerékpáros sisakot 
vesz fel, az önkormányzattól pedig láthatósági mellényt 
kapnak, amit haza is vihetnek. Ezt követően rollerre, vagy 
kismotorra pattanva körbejárják a KRESZ-pálya útjait, 
miközben az oktatókkal megbeszélnek egy-egy forgalmi 
helyzetet, hangsúlyozva, hogy akár gyalog, akár kétkere-
kűvel, vagy éppen autóban ülve is a legfontosabb, hogy 
biztonságban legyenek.

A májusi foglalkozásoknak az adott apropót, hogy a 
II. Kerületi Önkormányzat idén első alkalommal csatla-
kozott a Közlekedési kultúra napja elnevezésű rendez-
vénysorozathoz.

Május 9-én Biró Zsolt és Némethy Béla önkormányzati képviselő 
láthatósági mellényeket adott át a Bolyai Utcai Óvoda Maci csoportjának

baligács lászló közlekedésmérnök, 
közlekedésbiztonsági szakértő: – Alapít-
ványunkkal országszerte járunk a gyerekek-
hez, az elmúlt öt évben százezres nagyság-
rendben tartottunk KRESZ-oktatást kicsiknek. 
Budapesten és környékén már óvodáskorban 
ügyesebben közlekednek, mint azokon a 
településeken, ahol még közlekedési lámpa 
sincs. A II. Kerületi Önkormányzat által fenn-

tartott park különleges lehetőséget nyújt az oktatáshoz. Budapesten 
talán ez a legjobb pálya, itt például van körforgalom, ami a II. kerületi 
közlekedési útvonalakra amúgy is jellemző. A KRESZ-oktatás célja, 
hogy megragadjanak a gyerekekben az alapvető szabályok, jelzések, 
és tudják, hogy mire kell figyelniük a napi utazás során, akár gya-
logosan, akár autóval, vagy a közösségi járművekkel közlekednek.

Már hatodik közbiztonsági napját tartotta a Cseppkő Óvoda 
és a Cseppkő Gyermekotthon május 9-én. A hétköznapokban 
is szoros együttműködés jellemzi a két intézmény munkáját, 
amit a mostani, gyerekeknek és fiataloknak szóló program is 
híven tükrözött. A megnyitón Kövesdy Katalin, az óvoda és 
dr. Herczeg Krisztián, az otthon vezetője köszöntötte a meg-
jelenteket. A II. Kerületi Önkormányzatot Riczkó Andrea, az 
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke képviselte.

A délután folyamán a programokban részt vett a vitéz Szur-
may Sándor Budapest Helyőrség Dandár, a II. kerületi Rendőr-
kapitányság, a II. kerületi Városrendészet, a II. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, az Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesület, 
a Csepeli Modellező Szabadidő Sportkör és a Békásmegyeri 
Vándorkerékpáros Baráti Kör. Befutott a gyermekotthon elé 
a Szelíd Motorosok a Zaklatások Ellen nevű motoros csoport 
is, amely országszerte támogatja az erőszaknak, iskolai vagy 
otthoni bántalmazásnak kitett gyerekeket.

Közbiztonsági nap a Cseppkőben
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Idén a középfokú iskolák befejező évfolyamain – 
néhány kivétellel – az utolsó tanítási nap május 2. 
volt, ami egyben a végzős diákok számára az érett-
ségi vizsgák kezdetét is jelentette. Az idei írásbeli 
vizsgaidőszak május 3-án a nemzetiségi nyelv és 
irodalom, május 6-án a magyar nyelv és irodalom 
tárgyakkal vette kezdetét, ezt követte a matemati-
ka, a történelem, majd az angol. Az utolsó írásbeli 
vizsganap május 24., az érettségi június 5–13. kö-
zött az emelt szintű szóbeli vizsgákkal, majd a jú-
nius 17–28. közötti időszakban a középszintű szó-
beli vizsgákkal folytatódik.

A május-júniusi vizsgaidőszakban a Közép-Bu-
dai Tankerületi Központ fenntartásában a II. kerü-
letben hét középfokú intézmény 541 végzős diákja 
kezdte meg középszintű érettségi vizsgáját, tud-
tuk meg Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató-
tól. A  tényleges vizsgázók száma – az előrehozott 
idegen nyelvi és/vagy informatika tárgyakból tett 
vizsgák miatt – ennél azonban jelentősebb. Emelt 
szintű érettségi vizsgát 302 tanuló tesz, valamint 
233 diák vállalkozott előrehozott érettségi vizsga 
letételére, közülük 75 tanuló emelt szinten. 

Már érettségiznek a II. kerületi diákok is
Május első hetében elballagtak a végzős diákok városrészünk gimnáziumaiból

Képzés az eltérő fejlődésű gyermekek viselkedésterápiájáról
II. kerületi óvónőknek tartottak képzést 
főként az ADHD-s, azaz a hiperaktivi-
tással, figyelemzavarral küzdő gyerme-
kek viselkedésterápiájáról a Vadaskert 
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és 
Szakambulancián. Az oktatást a II. Kerüle-
ti Önkormányzat támogatta.

Minden II. kerületi önkormányzati óvodá-
ból érkeztek óvodapedagógusok a különleges 
képzésre a Vadaskert kórházba, ahol mintegy 
száz résztvevő gyűlt össze. A két, egy-egy na-
pos tanfolyamot az intézmény munkatársai, 
dr. Máté Mónika pszichiáter, orvosigazgató és 
Barna Csilla klinikai szakpszichológus tartot-

az adHd az iskoláskorú gyermekek miNt-
egy öt százalékát ériNti. Két megjelenési formája 
van: az egyiknél a figyelemzavar hangsúlyos, amely főként 
tanulási nehézségek formájában jelenik meg, a másiknál 
a hiperaktivitás dominál, amely viselkedési problémákat 
is okozhat, valamint előforul a két forma keveredése is. 
Éppen ezért fontos segíteni a gyermekeket a közösségbe 
való sikeres beilleszkedésben.

ták. A nagy sikerre való tekintettel már terve-
zik a folytatást. Haraszti Tamás, a II. kerületi 
óvodapszichológusok munkacsoport-vezetője 
lapunknak elmondta, az óvodapedagógusok a 
főiskolán keveset tanulnak az eltérő fejlődé-
sű gyermekekről, a képzés a velük való közös 
munkát segíti. – A szakemberek többek között 
az intézményben is használt jutalmazási rend-
szerről meséltek, illetve a napirendre vonat-
kozó gyakorlati tanácsokkal látták el az óvónő-
ket – magyarázta. Az óvodapszichológusok és 
a gyógypedagógusok a jövőben is tartják majd 
a kapcsolatot az óvodapedagógusokkal, hogy a 
képzésen elhangzottak gyakorlati megvalósítá-
sában hosszú távon támogathassák őket.

Hendrich Barbara TSMT-terapeuta szerint az 
ADHD helyes kezelése azért is fontos, mert le-
hetőséget biztosít ahhoz, hogy kevésbé sérüljön 
a mindennapi életben az ADHD-val diagnosz-
tizált  gyermekek önbizalma.  

A 1989 óta működő Vadaskert kórház az or-
szág fővárosi és vidéki térségei – mintegy 3,5 
millió lakos – számára biztosít komplex gyer-
mek- és ifjúságpszichiátriai ellátást. Évente 
összesen négyezer gyermeket gyógyítanak, a 
18 éves korosztályig II. kerületi gyermekeket is 
fogad az intézmény. NZSA

A Szent Angéla iskola végzős diákjai
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Ismét külföldön tanulhattak 
a Marczibányi téri Kodály iskola tanárai

A május 2-i, Uránia filmszínházbeli esemé-
nyen bemutatták az Addetur, a szuperhős-
képző című, az intézményről készült filmet, 
valamint átadták a díjakat az addeturos diákok 
körében meghirdetett irodalmi pályázat nyer-
teseinek. A szakmai zsűri elnöke Tóth Krisztina 
József Attila- és a Magyar Köztársaság Babér-
koszorú díjával kitüntetett író-költő volt. 

A konduktív pedagógia értékeinek közve-
títéséért az iskola díszoklevelet kapott a Pető 
Intézettől, melyet Feketéné dr. Szabó Éva, a 
Semmelweis Egyetem Pető András Kar általá-
nos dékánhelyettese, a Konduktív Pedagógiai 
Központ igazgatója adott át. 

A rendezvényen beszédet mondott Ké-
kesné Czinder Gabriella igazgató, valamint 

Huszonöt éves az Addetur, a „szuperhősképző”
A Marczibányi téren működő Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola 
25 éves fennállásának alkalmából ünnepélyes rendezvényt tartott, melynek fővédnöke 
Herczeg Anita, a köztársasági elnök felesége volt, és amelyen a II. Kerületi Önkormányzatot 
Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke mellett Tas 
Krisztián, a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója képviselte.
 

Kékesné Czinder Gabriella igazgató az iskola 25 éves jubileumán
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Tavaly heten nyertek Erasmus+ ösztöndíjat, 
amellyel külföldi tanfolyamokra utazhattak. 
Az augusztus végén lezáruló „Módszertani 
megújulás a jövő érdekében” című pályáza-
tukban olyan XXI. századi készségfejlesztési 
célokra összpontosítottak, mint az idegen 
nyelvi és kulturális ismeretek bővítése, az 
informatikai képzés, a pedagógiai, pszicho-
lógiai és módszertani kultúra fejlesztése, a 
tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatása, a speciális nevelési igényű 

tanulók magas szintű integrációja, illetve a 
vegyes és multikulturális tanulói csoportok 
együtt nevelése és szükséges differenciálása.

Az európai uniós pályázat segítségé-
vel a kodályos pedagógusok eljutottak 
Helsinkibe (Simon Dorottya zongorata-
nár), Máltára (Zubora Márta angoltanár, 
Babarczi-Varga Erzsébet matematikata-
nár és Boriánné Ujvári Mária pedagógiai 
asszisztens), Barcelonába (Bruzsa Rita 
angoltanár és Uhrin Csaba drámapedagó-
gus), valamint Firenzébe (Kárpáti Zsuzsa 
magyar nyelv és irodalom, etikatanár). 
A képzések résztvevői jelenleg véglege-
sítik szakmai beszámolóikat, melyeket 
az iskola honlapján tesznek közzé, és 
foglakozások, előadások keretében adják 
át a megszerzett tudást kollégáiknak és 
a diákoknak. Ezekre az alkalmakra más 
iskolákból is érkeznek hozzájuk tanulni 
vágyó pedagógusok.

Zubora Márta, Uhrin Csaba, Bruzsa Rita, Boriánné 
Ujvári Mária, Kárpáti Zsuzsa és Simon Dorottya

A Magyar Örökség és a Magyar Művészet-
oktatásért díjjal kitüntetett Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola kiemelt 
hangsúlyt fektet a tanárok folyamatos 
képzésére. 
 

dr. Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat 
oktatási főigazgatója. – Az Addetur iskola 
az országban egyedülálló, kivételes intéz-
mény a középszintű oktatás terén. Huszonöt 
éven keresztül formálódtunk, alakultunk, s 
váltunk mára olyan iskolává, melyről talán 
nem szerénytelenség azt állítani: egyedülál-
ló Magyarországon – mondta Kékesné Czin-
der Gabriella. – Olyan integrált és inkluzív 
oktatási-nevelési modellt valósítottunk 
meg, amelyben minden gyerek befogadó 
és elfogadó környezetben tanulhat, és ahol 
azt a támogatást kapja meg, amire szüksége 
van. Célunk, s talán nem túlzás azt monda-
ni, missziónk az volt, hogy bemutassuk azt 
a nevelési-oktatási modellt, melyet sike-
resen megvalósítottunk. Az Addetur olyan 
intézmény, ahol a teljesen egészséges gyer-
mekekkel együtt olyan diákok is tanulhat-
nak, akik máshol nem juthatnának hozzá 
az egészségügyi, mentális állapotukhoz 
igazodó oktatáshoz, neveléshez. Tanulnak 
itt mozgás-, hallás- és látássérültek, autis-
ták, kisebb értelmi fogyatékkal élő gyere-
kek is. Az eredmények minket igazolnak: 
az átlagon felüli képességekkel rendelkezők 
tehetséggondozásban részesülnek, Akkre-
ditált Kiváló Tehetségpont vagyunk. Sokan 
egyetemen, főiskolán folytatják tanulmá-
nyaikat, tanulmányi versenyeken érnek el 
kiemelkedő eredményeket – tette hozzá az 
intézményvezető. 

A jubileum alkalmából készült Addetur, a 
szuperhősképző című dokumentumfilmet 
Vizi Mária rendezte, és az iskola hoz-aaaa
köröseinek közreműködésével, a Nemzeti 
Tehetség Program támogatásával valósult 
meg. A film elérhető az iskola honlapján: 
www.addeturiskola.hu. 

bAbiNecZ ZSuZSANNA
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A helyi közösségek környezetszépítő munká-
jukkal nagyban hozzájárulnak kerületünk ren-
dezett külleméhez és tisztán tartásához. Lát-
ványos változás érhető el egy-egy elhanyagolt 
területen a pályázat segítségével, amelyre évről 
évre egyre többen jelentkeznek, és a megva-
lósult környezetszépítésekkel hozzájárulnak a 
tisztább és rendezettebb kerülethez.

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

A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítá-
sának biztosítása érdekében a pályázatokat fo-
lyamatosan, beérkezési sorrendben bírálják el.

Jelentkezni 2019. augusztus 31-ig le-
het. A pályázaton rendelkezésre álló keretösz-
szeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértéké-
nek felső határa bruttó 400 ezer Ft, a pályázati 
támogatás maximuma pedig a teljes költség-
vetés 70%-a lehet.

Idén is Fogadj örökbe egy közterületet!

A pályázati kiírás (pályázati felhívás és adatlap) 
letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjá-
ról, illetve kérésre elektronikusan is megküldik 
az érdeklődőknek. 

Hatodik alkalommal hirdet környezetszépí-
tési pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat 
a területén működő társadalmi szervezetek 
(egyházak, civil szervezetek és társashá-
zak), továbbá magánszemélyek részére.
 

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ: 

AUGUSZTUS 31.

a Pályázattal kaPcsolatbaN 
további felvilágosítást Fábián Tamara 

szervezési és koordinációs munkatárs ad 
a (06 1) 346-5545-ös telefonszámon, vagy a fa-
bian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Pályázat közterületek szépítésére
A II. Kerületi Önkormányzat idén is pályáza-
tot hirdet „Közterületek szépítése a II. kerü-
letben” címmel az ingatlanok előtti közterü-
letet gondozó lakosok számára, akik szebbé 
és otthonosabbá teszik városrészünket. 
A legjobb pályázatokat kertészeti vásárlási 
utalványokkal jutalmazzák.
 
Az önkormányzat a pályázaton keresztül azokat 
a lakókat és lakóközösségeket szeretné jutal-
mazni, akik az ingatlanuk előtti közterületeket 
rendszeres gondozással, virág- és cserjekiül-
tetéssel teszik szebbé, illetve ezek fenntartá-
sára különös gondot fordítanak. 

A kiíró ugyanakkor szeretné egyértelművé 
tenni, hogy a pályázat nem a jövőben tervezett 
növénytelepítésekhez nyújt támogatást, ha-
nem a már jelenleg is meglévő zöldfelületek-
kel kapcsolatos munkát ismeri el. Jelentkezni 
2019. augusztus 31-ig lehet. Az eredményhir-
detés várható időpontja: 2019. október.

Különleges játékra hív 
az erdészet

Az idén ötvenéves Pilisi Parkerdő Zrt. 
őszig tartó „túrajátékot” indít természet-
járóknak. Az évfordulóra az összesen 65 
ezer hektáros területen ötven különleges 
helyszínt választottak ki a szervezők, a 
turisták a célpontnál készült szelfivel iga-
zolhatják, hogy jártak a helyszínen. Ezek 
egy része népszerű célpont, de több, ne-
hezebben megközelíthető, kevésbé ismert 
hely is a listára került. A játékban már öt 
helyszínnel részt lehet venni. A felvételeket 
beküldők között minden hónapban családi 
belépőket sorsolnak ki a Budakeszi Vadas-
parkba. Akik szeptember végéig mind 
az ötven célt teljesítik, egy-egy hétvégét 
nyerhetnek a Som-hegyi és a Hármashatár-
hegyi turistaházba, illetve éves családi 
belépőt a Budakeszi Vadasparkba. A játék 
május elején indult és SZEPTEMBER 29-én 
éjfélkor zárul. A fődíjat OKTÓBER 3-án, 
az Erdők hetén sorsolják.

További információk és játékszabályok: 
www.parkerdo.hu/50eves

A támogatás mértékének felső határa bruttó 400 ezer Ft!

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ: 

AUGUSZTUS 31.

A www.masodikkerulet.hu oldalon is elérhetők, 
illetőleg onnan letölthetők a nevezéssel kapcso-

latos adatlapok. A nevezéseket adatlapon lehet 
benyújtani személyesen (1024 Mechwart liget 1.) vagy 
postai úton a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Kabinetnek, Fábián Tamara részére (1277 
Budapest 23. Pf. 21.), illetve elektronikus formában a 
fabian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail-címre.



2019/9 – május 18. KÖRNYEZETÜNK 13. OLDAL

Köszönet az utcatakarításban együttműködő lakóknak

A II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya ismét 
felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasz-
nálók figyelmét, hogy ingatlanjaikon időben 
gondoskodjanak a növényvédelmi munkálatok 
elvégzéséről. Arról sem szabad megfeledkez-
ni, hogy az ingatlan és az úttest közötti szakasz 
rendben tartása is a tulajdonosok vagy a lakók 
kötelezettsége, amiről a Fővárosi Közgyűlés a 
főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) 
rendelete szól.

A parlagfű-virágbimbó kialakulásának meg-
akadályozására vonatkozó, idén módosult tör-
vény határidőt nem jelöl meg. Amennyiben 
az ingatlanon a parlagfű irtása elmarad és 
az ingatlanon virágbimbós állapotú parlagfű 
található, úgy a hatóság azonnali kényszer-
kaszálást rendelhet el, amiről az ingatlantu-
lajdonos vagy földhasználó előzetes értesítése 

A Mandula utcában és a Pajzs utca 
takarítandó szakaszán egyetlen 
autó sem maradt a meghirdetett 
időpontot követően, a Vend utcá-
ban pedig csak négy, de a takarí-
tás végére ez a szám is lecsökkent 
egyre. Láng Zsolt polgármester la-
punknak elmondta, nagyon örül, 
hogy az itt élők ennyire együttmű-
ködőek voltak, most először volt rá 
példa, hogy a takarítógépek aka-
dálytalanul végezhették munkáju-
kat, amiért mindenképp köszönet 
illeti az érintett utcák lakosait.

Az utcatakarítási program má-
jus 8-án folytatódott a Pentelei 
Molnár és az Áfonya utcában, va-

A II. Kerületi Önkormányzat és az FKF Zrt. közös II. kerületi utca-
takarításának következő helyszíne május 3-án a Pajzs utca egy 
szakasza, a Mandula utca és a Vend utca volt. A 3,06 kilométernyi 
útszakaszon 2,5 tonna szemetet takarítottak össze.
 

lamint a Törökvész úton a Gábor 
Áron utcai körforgalomtól a Kapy 
utcai körforgalomig tartó 3,32 
kilométeres szakaszon, ahol 1,24 
tonna volt az összegyűjtött szemét 
mennyisége. 

A Nagy Utcatakarítási Program 
helyszíneiről és időpontjairól az 
érintett lakókat szórólapokon és 
a II. Kerületi Önkormányzat Face-
book-oldalán tájékoztatják.

Emellett fontos tudni, hogy az 
ingatlanok és az úttest közötti te-
rület (járdák, autóbeállók, zöldte-
rület, árkok) takarítása a minden-
kori tulajdonos vagy az ingatlant 
használó kötelessége.

a ii. kerÜleti UtcatakarÍtás számokbaN. Április 3.: 2180 méter útszakasz, 3 tonna hulladék; Április 17.: 5300 méter útszakasz, 3,7 tonna 
hulladék; Április 24.: 1800 méter útszakasz, 2,8 tonna hulladék; Május 3.: 3060 méter útszakasz, 2,5 tonna hulladék; Május 8.: 3320 méter útszakasz, 

1,24 tonna hulladék. Összesen: 15 660 méter útszakasz, 13,24 tonna hulladék.

Túrajelzéseket és fákat 
rongáltak meg

Baltával esett neki valaki a Hármashatár-he-
gyen a fákra felfestett turistajelzéseknek 
két hete. Az elkövető a kéreggel együtt 
tüntette el a kirándulók tájékozódását se-
gítő Kék Túra és kék háromszög útvonalak 
jelzéseit, amivel nemcsak rongálást követett 
el, hanem a fákat is veszélybe sodorta. Azok 
ugyanis elpusztulhatnak, ha a kambiumban 
és szíjácsban is kárt okozott a rongáló, és 
így a fatestbe bejuthatnak a különböző 
kórokozók. A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészete arra kéri a kirándulókat, hogyha 
megcsonkított fát látnak, tegyenek bejelen-
tést az informacio@pprt.hu e-mail-címen.

mellőzhető. A kaszálás költsége teljes egészé-
ben a tulajdonost/tulajdonosokat terheli.

Az emberi egészséget veszélyeztető más al-
lergén gyomnövények esetében a hatóság első 
lépésben határidő megadásával kötelezi az in-
gatlan tulajdonosát vagy a föld használóját, hogy 
gyommentesítési kötelezettségének tegyen ele-
get. Amennyiben a döntésben megadott idő 
eredménytelenül telik el, úgy a hatóság ebben 
az esetben is kényszerkaszálást rendel el.

A törvény rendelkezése alapján, növényvé-
delmi bírság kiszabását kell kezdeményezni az 
arra jogosult hatóságnál az ingatlantulajdonos 
ellen, ha elmulasztja az ingatlanán a parlagfű 
vagy egyéb allergén gyomnövény elleni véde-
kezési kötelezettségét.

A Környezetvédelmi Osztály munkatársai 
továbbra is fokozottan ellenőrzik a belterületi 
földeket, telkeket, és megteszik a szükséges, 
jogszabályban előírt intézkedéseket.

ParlagFűVel Vagy más, allergéN 
gyommal Fertőzött telek esetéN 

bejelentés tehető a Környezetvédelmi Osztálynál 
(1027 Frankel L. út 5.) a (06 1) 346-5725-ös telefonon 
vagy a kiss.tamas.attila@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Azonnali kényszerkaszálást 
rendelhetnek el
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A zöldvédelmi rendelet legfontosabb kérdései

Mi tette szükségessé  
A zöldvédelMi rendelet 

MegAlkotását? 
A II. kerület Budapest egyik legzöldebb terüle-

te, természeti értékei jelentős mértékben hozzá-
járulnak polgárai életminőségéhez. Ezeknek a 
természeti értékeknek a védelme a kerületben 
élők közös érdeke és felelőssége. Az önkormány-
zat évente kb. 400 millió forintot fordít a köz-
terek és parkok gondozására, fenntartására és 
további százmilliókat fejlesztésére. Az illegális 
hulladéklerakók felszámolására és a veszélyes 
hulladék gyűjtésére évente több mint 30 millió 
forintot fordítunk, miközben további 30 millió 
forintos értékben – preventív jelleggel – ágap-
rítási és komposztálási szolgáltatást nyújtunk a 
kerület polgárainak, akiket a zöldvédelmi ren-
delettel szeretnénk ösztönözni, bevonni ebbe a 
közös feladatba.

A zöldvédelmi rendelet célja az, hogy a II. ke-
rületben minden ingatlantulajdonnal rendelke-
ző magánember értéknek tekintse a telkén talál-
ható fás szárú növényeket, amelyek Budapest és 
a kerület flórájának alappillérei. A XXI. század-
ban, a klímaváltozás elleni küzdelem kihívásai 
közepette, természetesnek kell tartanunk, hogy 
minden egyes fának értéke, az emberi élettől el-
választhatatlan szerepe van.

Milyen területre 
és Mely növényi fAJokrA  
vonAtkozik A rendelet? 

A rendelet a II. kerület közigazgatási határán 
belül magántulajdonban álló ingatlanon találha-
tó, más jogszabály hatálya alá nem tartozó fákra 
terjed ki. Így nem érintettek a közterületek, er-
dők és természetvédelmi területek, a gyümölcs-
fák és a cserjék. viszont fontos kiemelni, hogy 
az új rendelet hatálya alá tartozik a dió, a man-
dula és a szelídgesztenye is.

Milyen indokok fogAdhAtóAk el 
Az engedélyeztetésnél?

Fakivágást engedélyezni építmény elhelyezé-
se, viharkár, veszélyhelyzet elhárítása vagy meg-
előzése érdekében, élet- és balesetveszély okán, 
illetve vagyonbiztonsági okból, vagy kertészeti 
szakvélemény által igazoltan lehet. A fent fel-
sorolt kivágási okok mindegyikét indokolni kell. 
Pl.: veszélyhelyzet megelőzése – szakvélemény, 

építési tevékenység esetén – kertépítészeti terv, 
építési engedély vagy bejelentés megtétele.

Az indokolatlan, vagy nem kellően indokolt 
fakivágási szándék esetén (pl.: zavarja a kilátást 
a teraszról) a jegyző az engedély kiadását meg-
tagadja.

vAn-e pótlási kötelezettség? 
Ha betegség, állagromlás miatt ki kell vág-

ni egy vagy több fát, a kivágott fa darabszámá-
val megegyező előnevelt fával (minimum 6 cm 
törzsátmérőjű, legalább kétszer iskolázott fa) kell 
a pótlást teljesíteni.

MekkorA lehet A bírság? 
Magánszemély esetében 200 ezer Ft-ig, jogi 

személy esetén 2 millió Ft-ig terjedhet a köz-
igazgatási bírság.

Mi A teendő A kiszárAdt fákkAl? 
A kiszáradt fák veszélyt jelentenek, kivágásuk-

ról mihamarabb gondoskodni kell. Amennyiben 
a kivágást kezdeményező tulajdonos ingatlanán 
a zöldfelület minden megkezdett 200 négyzet-
méterére a kivágást követően is legalább egy fa 
(kivéve gyümölcsfa) jut, akkor egyszerű bejelen-
téssel megszerezhető az engedély.

Amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, azaz 
a kivágást kezdeményező tulajdonos ingatlanán a 
zöldfelület minden megkezdett 200 négyzetmé-
terére a kivágást követően legalább egy fa (kivéve 
gyümölcsfa) nem jut, akkor a vészhelyzet elhárí-
tását követő 3 munkanapon belül kell az ingat-
lantulajdonosnak 3000 Ft-os illetékbélyeggel 
ellátott utólagos bejelentést tennie, amely alap-
ján történik a pótlási kötelezettség előírása.

hogyAn történik Az ellenőrzés?  
Az esetek nagy többségében a fakivágás enge-

délyezéséhez várhatóan nem lesz szükség a hely-
színi szemle elrendelésére. A benyújtott kére-
lem és a rendelkezésre álló légi felvétel alapján 
elbírálható a kérelem. Azokban az esetekben, 
amelyeknél eltérést tapasztalnak a kérelem és a 
légi felvétel adattartalma között, ott biztosan sor 
kerül a helyszíni szemlére.

A teljes rendelet elolvasható a 
www.masodikkerulet.hu oldalon.

1. FakiVágási beJeleNtés. Az új rendelet értelmében lehetőség van az egyszeri fakivágás bejelentésére. Ez 
egy egyszerű nyomtatványon elintézhető, nem hatósági eljárásnak minősülő folyamat, amely csupán egy feltétel-
hez kötött: a kezdeményező ingatlanán 200 négyzetméterenként maradjon legalább egy fa (ami nem gyümölcsfa). 

Ez azt jelenti, hogyha valaki ki szeretne vágni egy fenyőt a 600 négyzetméteres telkén, amelyen azon az egy 
fenyőn kívül található még öt barack és hat cseresznyefa, akkor ezt nem teheti meg, mert a 600 négyzetméteren 
csak gyümölcsfák találhatók. Ha viszont a kivágni szándékozott fenyőn kívül ugyanezen az ingatlanon található 
még három másik fenyő, úgy ezt bejelentés mellett megteheti. 

Ennél az egyszerű fakivágási bejelentésnél, amennyiben mindenben megfelel a kérelem, a hivatal tudomásul veszi 
a bejelentést. Ha valami nem tisztázott vagy ellenérdekelt fél tesz bejelentést, úgy hatósági eljárás indul az ügyben.
2. FakiVágási eNgedélyezés. Amikor egy-egy ingatlanon nagyobb mennyiségben terveznek fakivágást, 
jellemzően építkezés miatt, akkor fakivágási engedélyezési hatósági eljárás indul. Itt részletes megalapozó do-
kumentációt kell benyújtania a kérelmezőnek, a jegyző pedig ennek alapján eldönti, megadja-e ez engedélyt. 

Fakivágást engedélyezni építmény elhelyezése, viharkár, veszélyhelyzet elhárítása vagy megelőzése érdekében, 
élet- és balesetveszély esetén, illetve vagyonbiztonsági okból, vagy kertészeti szakvélemény által igazoltan lehet. 
A fent felsorolt kivágási okok mindegyikét indokolni kell. Pl.: veszélyhelyzet megelőzése – szakvélemény, építési 
tevékenység esetén –, kertépítészeti terv, építési engedély vagy bejelentés megtétele.

A fák kivágására csak a jegyző által kiadott hatósági engedély jogerőre emelkedését követően kerülhet sor, s 
amikor a kivágást elvégezték, be kell jelenteni a hivatalnak.
FaPótlás. A rendelet legfontosabb része, hogy a kérelmező a kivágott fákat pótolni köteles, elsősorban termé-
szetben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kivágott fák össztörzsátmérőjének megfelelő mennyiségű fát kell 
ültetni, így a rendelet biztosítja, hogy ne csökkenjen a kerület faállománya. A pótlás pontos részleteit az enge-
délyező hatóság az engedélyben határozza meg, megvalósítását pedig ellenőrzi, így, ha a pótlás nem megfelelő, 
gondoskodni kell az újabb fák telepítéséről.

Szükséges esetben csak két módon lehet fát kivágni

idén április 22-én, a Föld napján lépett életbe a ii. kerületi 

önkormányzat új rendelete, amely a fás szárú növények 

védelméről, kivágásáról és pótlásáról szól. a zöldvédelmi 

jogszabály célja városrészünk természeti értékeinek to-

vábbi megóvása, egy jól átlátható és ellenőrizhető rend-

szer kialakítása. az alábbiakban a rendelettel kapcsolat-

ban leggyakrabban felmerülő kérdésekre adunk választ.

Az illegális fakivágás
pénzbírsággal büntethető
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Mint ahogyan a szervező Hidegkúti 
Családi Iránytű Egyesület fogalma-
zott, április 27-én délután megtelt 
a Geli Ház körüli terület, amely a 
6. Hidegkúti Családi Piknik program-
jainak adott otthont. A közösségi 
rendezvény a családias hangulat 
jegyében telt, a nap folyamán százak 
látogattak el az eseményre.

Még soha ennyien nem vettek részt 
a családi forgatagon

Csernik Szende székely mesemondó és bábos előadására 
gyorsan megtelt a nézőtér

A családi piknik elmaradhatatlan fellépője a Csillagszeműek, amely ez alkalommal is megdobogtatta a közönség szívétA Pesthidegkúti Német Dalkör is fellépett

A színpadon egymást váltották a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium növendékeinek előadásai

A délután folyamán megannyi élmény, játék, vetélkedő 
és kézműves foglalkozás várta a családokat. Dankó Virág 
alpolgármester gyermekeivel látogatott ki az eseményre

Drávucz Rita olimpikon vízilabdázó, Láng Zsolt polgármester 
és Kovács Ágnes, az esemény egyik szervezője

A családi nap támogatói voltak: II. Kerületi Önkormányzat, Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat, Geli Stúdió, Klebelsberg Kultúrkúria,
PJSK, PKSZ ÖTE, HÜVI Szolgáltatóház. További képek a www.facebook.com/HidegkutiCsaladiIranytu oldalon.
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Bács Ferenc az erdélyi Nagy-
szebenben született 1936. jú-
nius 19-én és Kolozsvárott nőtt 
fel. Már gyerekkorában sokat 
járt színházba, később fellépett 
a gimnázium önképzőkörében. 
Bár sokáig orvosnak készült, 
hamar rájött, hogy a színészet 
jobban érdekli, ezért jelent-
kezett a marosvásárhelyi szí-
nészfőiskolára. Mivel hadarva 
beszélt, a beszédtanár külön-
órákon foglalkozott vele, ő pe-
dig mindennap gyakorolt. Ké-
sőbb éveken át maga is tanított 
beszédművészetet a budapesti 
Színművészeti Főiskolán. Csa-

ládjával 1977-ben települt át 
Magyarországra, hamar nép-
szerűvé vált. Először a mis-
kolci, majd a győri színházban 
játszott. 1979-től a Vígszínház, 
1987-től a József Attila Színház 
tagja, majd 1992–1998 között a 
Nemzeti Színház művésze volt, 
ezután Sopronba szerződött, 
2003-tól szabadfoglalkozású 
művész volt. Sokfelé megfor-
dult, csaknem száz előadásban 
játszott. Ismertebb főszerepe 
volt például Newton A fiziku-
sokban, Ádám Az ember tragé-
diájában, Higgins professzor a 
My Fair Ladyben és Tót Örkény 
István Tóték című darabjában.

Színházi alakításai mellett 
filmekben is láthatta őt a kö-
zönség, például a Márai Sán-
dor életét bemutató, Az emig-
ráns című film főszerepében. 
De ő kölcsönözte a hangját 
A klinika című sorozatban 
Brinkmann professzornak 
és Gandalf mágusnak A Gyű-
rűk Ura- és A hobbit-filmek-
ben. Mint korábban lapunk-

nak nyilatkozta, kicsi és nagy 
szerepnek is mindig tudott 
örülni. „– Ha este fellépésem 
volt, arra kívül-belül felkészül-
tem. Színészként mindig fejlőd-
ni akartam, sosem éreztem úgy, 
hogy na, most aztán már min-

dent tudok a szakmámról – fo-
galmazott. A művész több mint 
tíz éve költözött feleségével a 
II. kerület egyik csendes utcá-
jába, mert jó levegőre és ihlető 
nyugalomra vágyott. 

Bács Ferenc 82 éves volt.

Kicsi és nagy szerepnek is tudott örülni
Búcsú Bács Ferenctől

a ii. kerületben élt kossuth- 
és Jászai mari-díjas szín-
művész, budapest Főváros 
díszpolgára hosszan tartó, 
súlyos betegség után ápri-
lisban hunyt el. a Farkasréti 
temetőben százak vettek 
tőle végső búcsút május 
10-én, köztük láng zsolt 
polgármester.
 

Ön mennyire egészséges?
Díjmentes kardiológiai szűrőnap június 1-jén

A Kapás és Községház utcai szakrendelői szűrőnapokat követően a II. Kerületi Önkormányzattal együttműködve a Budapesti Szent Ferenc Kórház idén is megtartja ingyenes kardioló-
giai szűrőnapját. 2019. JÚNIUS 1-jén (szombat) 9-16 óráig a Szent Ferenc Kórházban (1021 Széher út 71-73.) várják kerületünk felnőtt lakosait. Szűrővizsgálatok: 
kérdőíves szív- és érrendszeri kockázatfelmérés, EKG-vizsgálat, vérnyomásmérés, SpO2 mérés (oxigénszaturáció), kérdőíves 2-es típusú cukorbetegség kockázatának felmérése, 
BMI-index-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.

Cserhalmi Györggyel a Dögkeselyűben Básti Julival a Vörös grófnőben

Láng Zsolt polgármester részvétét fejezte ki a családnak
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Meghívó
A II. Kerületi Önkormányzat, 

a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör, 
a Pesthidegkúti 

Német Nemzetiségi Alapítvány 
és az Észak-Budai Nemzetőrség 

tisztelettel meghívja Önt 
és családját

MÁJUS 25-én szombaton
10.30 órai kezdettel

az ófalui
Sarlós Boldogasszony-templom előtt,

a Hősök szobra emlékműnél
megtartandó hősök napi

megemlékezésre.

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jog-
utóda, a Magyar Állatorvosok Világszerve-
zete pályázatot hirdet fiataloknak határon 
innen és túl az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 63. évfordulója tiszteletére.

A pályázat célja a fiatalokban felkelteni, 
ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os 
forradalom és szabadságharc története és 
szellemisége iránti érdeklődést, elősegíteni, 
hogy 1956 történelmi szerepének ismere-
te és megítélése méltó helyet foglaljon el az 
utókor emlékezetében. 

A pályázók köre: egyetemi, főiskolai 
hallgatók, középiskolai és általános is-
kolai tanulók határainkon innen és túl.

A pályázat témája: a forradalom és 
szabadságharc előzményeinek, kiváltó okai-
nak bemutatása a városiak és a vidékiek, a fi-
atalok és az idősebbek, a kiszolgáltatottak és 

a hatalmon lévők életén, helyzetén keresz-
tül. A fiatalok szólaltassanak meg tanúkat, 
leszármazottakat, emlékezőket, keressenek 
neves és „egyszerű” embereket, kutassanak 
fel dokumentumokat, írásokat és képeket. 
A pályamunkákból rajzolódjon ki az a hely-
zet, az a kép, váljon érzékelhetővé az a légkör, 
amely 1956 eseményeihez vezetett.

A pályázat címe: Mi vezetett 1956-hoz?
A pályamunkák beérkezési határideje: 

2019. szepteMber 30.
A  p á l y á z a t r a  j e l e n t k e z -

ni a mavsz@t-online.hu, illetve a 
bognar.nandor9@upcmail.hu e-mail- 
címen lehet, a jelentkezésről vissza-
igazolást küldenek. A  dolgozatokat 

e-mailben és nyomtatott formában a Magyar 
Állatorvosok Világszervezete 1078 Budapest, Ist-
ván u. 2. címre kell eljuttatni. Az írás nyelve a 

magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es 
papíron 14 pontos betűvel írt 20 oldalt. A be-
küldött anyagokat történészekből, irodalmá-
rokból, a témakörrel foglalkozó újságírókból 
álló zsűri értékeli és rangsorolja. 

Az eredményhirdetés és a pályadíjak 
átadása a II. kerületi ünnepi ʼ56-os meg-
emlékezésen lesz. A legjobbnak ítélt pálya-
munkákat az alapítvány könyv alakban is 
megjelenteti.

pályadíjak: i. díj 150 ezer ft, ii. díj 100 
ezer ft, iii. díj 50 ezer ft.

A díjak mértéke időközben változhat a beér-
kező pályázati támogatásoktól függően. Továb-
bi tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvántól a 
(06 30) 231-1652-es számon, Bognár Nándor-
tól a (06 70) 380-5011-es számon, vagy a fen-
ti e-mail-címeken. Továbbiak a www.mavsz.
com oldalon a Múzeum 56 soron találhatók.

A hidegkúti németek kitelepítésének 73. évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlé-
kezést tartott a II. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Pesthidegkút-Ófalui Sarlós 
Boldogasszony-templomban és kertjében május 5-én. A II. Kerületi Önkormányzat nevében 
Skublicsné Manninger Alexandra önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd 
Dézsi Jánosnéval, a német önkormányzat elnökével, valamint Szlovák Gyuláné elnökhelyettes-
sel együtt emlékezett a szülőföldjükről elűzöttekre. Az eseményen részt vett Makra Krisztina 
képviselő is, és közreműködött a Pesthidegkúti Német Dalkör. A megemlékezők végül koszo-
rút helyeztek el a templom falán lévő emléktáblánál.

Hetvenhárom éve űzték el 
a hidegkúti németeket

Pályázati felhívás diákoknak
Mi vezetett ’56-hoz?
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– Művészcsaládból származom – 
meséli Pártay Lilla a kezdeteket 
firtató kérdésemre. – Szüleim 
képzőművészek voltak, és mind 
a hármunknak, bátyámnak, hú-
gomnak és nekem is adatott te-
hetség, de végül csak én léptem 
művészi pályára. Fizikai alkato-
mat valószínűleg nagyapámtól 
örököltem, aki huszártisztként 
arról volt híres, hogy duplaszal-
tóval szállt le a lováról. Ötéves 
koromban kezdtem el táncolni, 
tizenhárom évesen kerültem a 
Balettintézetbe. Azóta a tánc az 
életem.

nézőként úgy tűnik, mintha a 
színpadon a táncosok könnye-

dén ugranának, pörögnének, 
forognának. Mintha gyerekjá-
ték lenne.

Minden alkalom, amikor fel-
megy a függöny, új kihívást je-
lent, amit végig kell csinálni. Egy 
három felvonásos balett nagy fi-
zikai próbatétel. Nekem az adott 
biztonságot, hogy mindig maxi-
málisan felkészültem. 

volt kedvenc szerepe?
Szerettem a Sylviát, a Giselle-t, 

a Spartacusban Flaviát, Bartók 
Béla A csodálatos mandarinjában 
négyféle változatában táncoltam 
el a női főszerepet, és sokat ta-
nultam Maurice Béjart-tól. Szé-
les palettát jártam be pályám so-
rán – a klasszikus orosz balettől 
az amerikai modernig. Huszonöt 

Mindannyian a halhatatlanságnak  dolgozunk
Kerületünk egyik legszebb ré-
szén, az erdő ölelésében, szépen 
gondozott, mégis buja, zöld 
kertben áll egy ház, amely-
nek el- és berendezése finom 
ízlésről és művészi kreativitás-
ról árulkodik. Csengetésünkre 
a háziasszony siet ajtót nyitni 
frissen, ruganyos léptekkel, 
karcsú alakja mögött Hubával, 
a hűséges vizslával. A Nemzet 
Művészéhez, a Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas, érdemes és kiváló 
táncművészhez, koreográfushoz, 
Pártay Lillához érkeztünk, aki-
nek pályafutását március 15-én 
a Magyar Érdemrend középke-
resztje kitüntetéssel ismerték el.
 

évig tartott az előadói pálya, az-
óta koreográfusként foglalkozom 
a tánccal.

Miért váltott?
Belső késztetésből. Tovább 

akartam lépni, volt bennem egy-
fajta alkotói vágy. A kreativitás az 
egész családunkra jellemző volt, 
rám is, gyerekkorom óta. Még 
itthon, a házban és a kertben is 

Első önálló koreográfiájának, az Anna Kareninának az előadásán A Sylvia című balett címszerepében
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A „Templomi séták a II. kerületben” elnevezésű helytörténeti is-
meretterjesztő sorozat keretében legközelebb a Remetekertvárosi 
Szentlélek-templom (1028 Máriaremetei út 34.) megtekintésére 
invitálja az érdeklődőket a II. Kerületi Idősügyi Tanács és a szervező 
Gondviselés Háza Gondozási Központ. A  templomot bemutatja és a 
mintegy egyórás sétát vezeti Papp Tamás plébános. A program ingye-
nes, létszámkorlát nincs.

Időpont: MáJUs 23., csütörtök 10.00 óra. Találkozó: 9.45-kor a 
templom bejárata előtt. Megközelíthető a Hűvösvölgyi végállomástól 
negyedórás kellemes sétával, vagy a végállomásról induló 63-as, 57-
es vagy 157-es autóbusszal a Bükkfa utca megállótól.

mindent magam csinálok. Ha-
tározott elképzeléseim vannak, 
ez tört felszínre bennem. Az elő-
adás egésze, a tánc, a díszlet, a 
jelmez a fejemben van, és ál-
talában sikerül is megvalósíta-
nom. Ehhez persze olyan kiváló 
kollégákra is szükség van, mint 
amilyen Kézdi Lóránt díszletter-
vező és felesége, Schäffer Judit 
jelmeztervező volt, sajnos, már 
egyikük sem él.

igaz, hogy első önálló koreog-
ráfiáját, az Anna kareninát egy 
finnországi prózai előadás ins-
pirálta?

Gyermekkoromtól imádok 
olvasni, az Anna Kareninát leg-
alább háromszor elolvastam. 
Finnországba, Tamperébe a Fő-
városi Operettszínház balett-
igazgatójaként utaztam, A víg 
özvegyet állítottuk színpadra. 
Egy szabad estémen lementem 
az ottani színház pinceszínhá-
zába, ott láttam finn nyelven 
ezt a bizonyos előadást, aminek 
hatására realizálódott bennem 
az elhatározás, hogy megcsiná-
lom a balettet. Óriási munka 
volt, aminek eredményeképpen 
1991-ben megtarthattuk a világ-
premiert.

volt olyan előadás, amelynek 
koreográfusa és táncosa is volt?

Nem. Azt el kell dönteni, hogy 
az ember melyik oldalon áll. 
Huszonöt év után úgy éreztem, 
hogy itt az idő, és ahogy letet-
tem a spicc-cipőt, végérvénye-
sen átmentem a másik oldalra. 
Volt ennek egy magánéleti oka 
is. 1994-ben meghalt a férjem, 
Nagy József operatőr. Akkor azt 
mondtam, hogy én többet nem 
táncolok. 

hogyan ismerkedtek meg?
Bartók A fából faragott ki-

rályfi című balettjéből készült 
egy televíziós feldolgozás, amit 
a Vidámpark körhintájánál for-
gattunk. Horváth Ádám volt a ren-
dező, Seregi László a koreográfus, 
Nagy József az operatőr – én pedig 
még mint csapattáncos kerültem 
ebbe a produkcióba. Ez 1968-ban 
volt, 1970-ben esküdtünk, és él-
tünk együtt egészen a haláláig. 
Ez az időszak életem nagy aján-
déka volt. Eleinte a szüleimmel 
laktunk együtt, majd nagy küz-
delmek árán, saját kezűleg, a ba-
rátainkkal kalákában építettük 
fel otthonunkat, ahová 1980-ban 
költözünk be. 

szeret itt élni?
Én beleszerettem ebbe a kör-

nyékbe. Volt egy Achilles-sérü-
lésem, megműtöttek, majd, hogy 
mihamarabb táncolni tudjak, az 
orvos gyaloglást és úszást írt elő. 
Fogtam a kutyát (az első vizslá-
mat, Huba a sorban a negyedik) 
és nekiindultunk a budai hegyek-
nek: Szépvölgyi út, Budagyöngye, 
Pál-völgy. Akkor keveredtem elő-
ször erre. Itt még földút volt és 
kertészetek, barackos, málnás. 
Gyönyörű volt! Más művészek 
is megérezték a hely varázsát, a 
közelben lakott Sinkovits Imre, 
Bessenyei Ferenc, Bánffy György.

Cédék és jegyzetek sokaságát 
látom az asztalon. Min dolgozik?

Bulgakov Mester és Margaritá-
jából készülök balettet csinálni, 
amihez Rahmanyinov és Soszta-
kovics zenéjéből válogatok. Más-
fél éve kezdtem a munkát, azóta 
„tanulom” ezt a két nagyszerű 
orosz zeneszerzőt. Ha a zene meg-
van, csukott szemmel, fejben el-
kezdek koreografálni. Ha már fej-
ben minden kész, akkor kezdem 
el betanítani a táncot, naponta 
csak kétpercnyit, hogy rögzül-
jön. Hihetetlenül nagy munka 
ez, igazi szellemi torna, de óriási 
gyönyörűség is. Hét nagy önálló 
koreográfiát készítettem, amelyek 
valójában drámai balettköltemé-
nyek, mindegyik egy-egy törté-
netet mesél el: Munkácsy és Mo-
zart életét, Othello vagy az Elfújta 
a szél történetét. A tánc nyelvén 
mindent el lehet mondani.

ennyi szellemi és fizikai 
munka után más már hátra-
dőlve élvezné a jól megérdemelt 
pihenést.

Én nem tudok hátradőlni. 
Amíg szellemileg és fizikailag 
bírom, addig dolgozom. Cél-
jaim, terveim vannak. Azt szok-
tam mondani, annyira magasra 
teszem a lécet, hogy akkor sincs 
nagy baj, ha csak alatta megyek 
át. Nem szabad feladni, szükség 
van az ambícióra, ami hajt mindig 
tovább. Mindannyian a halhatat-
lanságnak dolgozunk. Hogy elér-
jük-e vagy sem, nem lehet tudni, 
de törekedni kell rá. Nekem van 
egy hitem, ami arra predesztinál, 
hogy egy magasabb dimenzióba 
kapaszkodva éljem ezt a nem túl 
könnyű életet – mert nem köny-
nyű; a nagyon jóleső és megtisz-
telő kitüntetésekkel együtt sem. 

péter ZSuZSANNA

Templomi séta Remetén
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Aranyat érő esőfelhők érték el má-
jus 4-én a fővárost, hogy utána há-
rom napig szakadatlanul zuhogjon 
az eső. Nagy öröm volt ez a szomjas 
földnek, de a Budapest100 rende-
zőit némi aggodalommal töltötte 
el: vajon lesz-e közönsége annak 
az ismét igen gazdag programso-
rozatnak, amelyet erre a hétvégé-
re terveztek. Aggódniuk kár volt, 
hisz a lelkes felfedezők, Budapest 
múltjának és építészeti örökségé-
nek rajongói nem rettentek vissza 
az időjárástól.

A Budapest100 rendezvény, 
ahogy a neve is mutatja, eredetileg 
azzal a céllal indult, hogy minden 
évben bemutatkozási lehetőséget 
adjon azoknak a házaknak, ame-
lyek éppen 100. születésnapjukat 
ünneplik. A nyolc éve indult civil 
szervezésű programsorozat egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend, 
mind több önkéntes kutató és 
szervező kapcsolódik be a mun-
kájába, nagyobb intézmények, 
múzeumok is melléálltak, és a 
háztulajdonosok, lakóközösségek 
is növekvő bizalommal figyelik 
ezeket az alkalmakat. Az  elmúlt 
években azonban már jellemzően 
nem a centenáriumukat ünnep-
lő épületek nyíltak meg – ennek 
egyszerű oka az, hogy száz évvel ez-

előtt éppenséggel egy világháború 
zajlott, a maga súlyos gazdasági és 
társadalmi következményeivel, és 
ezért nem, vagy alig épültek házak 
Budapesten. 

Idén azért mégis van egy kerek 
évforduló: éppen 100 éve annak, 
hogy elindult Németországban a 
híres Bauhaus iskola. Bár az ala-
pító Gropiusnak már a kezdetektől 
voltak magyar vagy magyar kötő-
désű tanítványai, de az új irány-
zat Magyarországon ténylegesen 
inkább csak a harmincas évektől 
kezdte éreztetni hatását. Amit te-
hát a mostani rendezvényen meg 
lehetett mutatni a fővárosiaknak, 
szigorú értelemben nem nevezhe-

tő Bauhausnak, szakmailag ponto-
sabb, ha modernségről, Budapest 
korai és érett modern építészeté-
ről vagy „Bauhaus-hatású” épüle-
tekről beszélünk. 

E tekintetben van mire büszkék 
lennünk. Különösen itt, a II. kerü-
letben, ahol egyes városrészeink ar-
culatát a mai napig döntően megha-
tározza ez az építészeti stílus. Nem 
véletlenül: a kerület nagyobbik ré-
sze az I. világháború körül még gyé-
ren lakott volt vagy egyáltalán nem 
beépített. Éppen a két világháború 
közti évtizedekben indult rohamos 
fejlődésnek ez a vidék, ahol évről 
évre gombamód nőttek ki az újabb 
és újabb épületek. 

Betekintés a budai  Bauhausba

Ha együtt hallják a II. kerület és 
a Bauhaus kifejezést, a legtöb-
ben a Napraforgó utcai kísérleti 
telepre vagy esetleg a Pasaréti 
tér nagyvonalú épületegyüt-
tesére gondolnak. Mindkettőt 
már több oldalról is bemutattuk 
lapunk hasábjain, valóban ki-
vételes értékei kerületünknek. 
A május első hétvégéjén meg-
rendezett Budapest100 rendez-
vénysorozat azonban arra is 
ráirányította a figyelmet, hogy 
építészeti gazdagságunk még 
ennél is sokszínűbb, több. 
 

Különösen igaz ez a Margit körút 
környékére, a Rózsadombra és Pa-
sarétre. Az előbbinél, ahogy a Mar-
git körút 15-17.-ben tartott épü-
letbejáráson hallhattuk, központi 
akarat érvényesült: az építtetők, 
amennyiben a korábban földszin-
tes házakkal szegélyezett, nagy-
városhoz már méltatlan kinézetű 
körút telkeire legalább négyeme-
letes – a modern kor elvárásaihoz 
igazodó – házakat emeltek, jelentős 
adókedvezményeket kaptak hosszú 
évekre. Így néhány év alatt egy tel-
jesen új városrész született. Persze 
nem minden épület olyan emléke-
zetes, mint ez a ház, melyet a Margit 
körút és a Rómer Flóris utca sarkán 

Modern lépcsőház történelmi látképpel

A Rimanóczí Gyula tervezte 
Páduai Szent Antal-plébániatemplom 

kerületünk egyik legismertebb 
Bauahaus jellegű emléke

Emblematikus Bauhaus ház a Napraforgó utcában
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csodálhatunk meg. Az építtető, a 
Weiss Manfréd-féle Nyugdíjintézet 
igazi presztízsberuházásnak szán-
ta az épületet, amelyet átjár a nap-
fény. A szépen kidolgozott részletek 
nagyrészt ma is eredeti formájuk-
ban láthatók, működik az üvegfalú 
lift, sőt, a legtöbb helyen még az 
eredeti, jó nyolcvanéves gumibe-
tétes járófelületek is megvannak. 
A hétvégén még a különleges, ára-
moltatott meleg levegővel működő 
szárítóhelyiségbe is benézhettünk: 
ez is a lakók kényelmét szolgálta (és 
szolgálja ma is).

Néhány házzal arrébb a korszak 
másik emblematikus épületébe is 
betérhettünk, a híres Átrium-ház-
ba. Igaz, ez más alkalommal is 
nyitva áll a közönség előtt, így bár-
mikor megcsodálhatjuk izgalmas 
fekete-fehér-piros belső tereit. 
Most az emeleti lakásokról, alap-
rajzokról is volt egy kis kiállítás, a 
büfé pedig igazi retró ételekkel és 
italokkal várta a betérőket.

A kerület másik jellegzetes, mo-
dern városrésze Pasarét, illetve a 
törökvészi, rózsadombi klasszikus 
villanegyed. Bár a Bauhaus erede-
tileg a szegényebbek számára elér-
hető egyszerű, de egészséges lakás-
megoldásokat kereső irányzatnak 
indult, Budapesten mégis elsősor-
ban a középosztály számára terve-
zett villaépületekben teljesedett 

ki. Néhány ilyen ház is megnyílt a 
látogatók előtt a hétvégén. A leg-
többen természetesen a Naprafor-
gó utca villáira voltak kíváncsiak, 
és a szakadó esőben is közel százan 
gyűltek össze, hogy meghallgassák 
dr. Megyeri Gábornak, a Napraforgó 
utcai Bauhaus Egyesület elnökének 
lebilincselő előadását.

De sok érdekes részlet kiderült 
néhány sarokkal odébb, a Pasa-
réti út 97. alatti villában is, ahol 
egy kicsit az is el tudta képzelni, 
milyen lehet ilyen helyen lakni, 
akinek ez amúgy nem adatik meg. 
A Pasaréti teret is tervező Rimanó-
czy Gyula tervei alapján épült meg 
ez az épület 1934-ben. Bár utóbb 
a neves építész, Preisich Gábor és 
családtagjai sokat alakítottak az 
épületen (és egy emelettel meg 
is toldották), mégis számos ere-
deti részletre rácsodálkozhatunk 
ma is, legyen az a széles, üvegezett 
tolóajtó, az íves terasz, a jellegzetes 
kerek ablakok vagy éppen az ajtó 
kukucskálónyílásai. A házat ma is 
javarészt a Preisich család tagjai 
lakják, akik számos izgalmas tör-
ténettel, saját készítésű, elvihető 
fotókkal és még sütivel, teával is 
kedveskedtek az érdeklődőknek.

„Pasarét. Pasáról szó sincs. Vala-
mi nagyon modern érzésű óriás ki-
csi skatulyákat rakott ki a villamos 
mentén, azután összeszedett egypár 

Bauhaus-részletek
a II. kerületben

Másfél éve alakult meg a Naprafor-
gó utcai Bauhaus Egyesület, hogy 
felhívja a figyelmet a világhírű 
Napraforgó utcai Bauhaus-lakó-
telepre, és hogy az utcában lakó 
tagokkal, valamint a pártolókkal 
közösen segítsen megőrizni az 
egyedülálló épületegyüttest. A civil 
egyesület a Bauhaus-centenárium 
alkalmából fotópályázatot hirdet. 
A pályázaton részt venni a II. ke-
rületben található Bauhaus-épüle-
tek kiragadott részleteiről készült 
felvételekkel lehet, olyan alkotá-
sokkal, amelyek kifejezik a kor 
emberének kapcsolatát a modern 
építészeti irányzattal.

Egy pályázó legfeljebb három 
képet küldhet be az info@napra-
forgoutca.hu e-mail-címre. A rész-
vételhez meg kell adni a pályázó 
nevét, elérhetőségét, valamint a 
megörökített épület címét. A pá-
lyaművek beküldésének határideje 
2019. JÚLIUS 31. Az eredmény-
hirdetés SZEPTEMBER 14-én 
lesz a Bauhaus100 ünnepségen a 
Napraforgó utcában. Az első há-
rom helyezett fotói megjelennek 
a Budai Polgárban.

A Budai Polgár idei fotópályázatára 
is olyan képeket várunk, amelyek a 
II. kerület szépségeit, sokszínűségét, 
értékeit, érdekességeit mutatják be. 
Beküldési határidő minden hónap 
utolsó napja, legközelebb: május 
31-én éjfél. Az adott hónapban be-
küldött felvételek közül a zsűri által 
legjobbnak ítélt megjelenik a következő 
Budai Polgárban. Az év lezárultával 
az  I. helyezett 50 ezer, a II. 30 
ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű 
díjazásban részesül. Technikai tudni-
valók: a képeket digitálisan várjuk a 
honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, 
a lehető legnagyobb felbontásban és 
képméretben (max. 10 MB).

A HóNAp
FOTóJA
Fotopalyazat
a kerületrol

´ ´ ´
´́

FOTópÁLyÁZAT

jómódú lilliputit és azt mondta: Itt 
lakjatok. És laknak. Kicsi autóikon 
be-beszaladnak kicsi bankjukba; akik 
egy skatulyában laknak, meglátogat-
ják egymást, tavasszal egymás kicsi 
kertjeit dícsérgetik. Olyanok, mint az 
emberek” – írta Szerb Antal a Bu-
dapesti kalauz Marslakók számára 
című könyvében, nyilván arra ref-
lektálva, hogy a modern építészet 
kissé idegenül hatott még a kortár-
sak szemében is. A Torockó utcá-
ban abba a házba is benézhettünk, 
ahol egykor ő lakott, sőt, itt a mű-
veiből is tartottak egy kis felolva-
sást. De az említettek mellett még 
az Áfonya utcában és Bimbó úton 
is megnyílt egy-egy villa, illetve az 
egyébként is múzeumként szolgáló 
Nagy Imre Emlékház is az Orsó ut-
cában. A hétvége szép lezárása le-
hetett a Pasaréti téri Páduai Szent 
Antal-plébániatemplom modern 
falai közt ülni az áhítatos csend-
ben: ez is olyan helyszín, ahová még 
sokszor visszamehetünk.

A Budapest100 honlapján sok 
további ház is fel van sorolva kerü-
letünkből, melyek említésre mél-
tóak a fővárosi modern építészet 
vonatkozásában. Azonban ez sem 
a teljes lista: ha nyitott szemmel 
járunk az utcákon, számos szép 
részletet, különleges ívet, szép rit-
musú erkélykorlátot, kedves kerek 
ablakot fedezhetünk fel magunk 
is – talán az utolsó nagyjából egy-
séges, valóban minden részletet 
kidolgozó, nagyvonalú építészeti 
stílus még meglévő nyomait. 

VicZiáN ZSóFiA

Átjárja a napfény a Margit körúti lépcsőházat
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Reginald Rose: 
TIZENKÉT 
DÜHÖS EMBER
a Szolnoki Szigligeti Színház 
előadása
Dráma két részben
Rendező: KISS JÓZSEF

május 28.
kedd 19.00

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

Templomkerti esték
HATÁRTALANSÁG
a  N e m z e t i  Ö s s z e t a r t o z á s  N a p j a

a Török Tilla Folk Experience 
koncertje 
a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika 
kertjében 
(1029 Budapest, Templomkert 1.)

június 1.
szombat 19.00

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!

 KIÁLLÍTÁSOK 
• marczibáNyi téri műVelődési közPoNt: JÚNIUS 2-ig: Lázár Ervin madarai. Bódi Kati kiállítá-
sa Lázár Ervin Öregapó madarai című könyvének illusztrációiból (1022 Marczibányi tér 5/a).
• a ksH köNyVtár folyosóján MÁJUSBAN Sipos Orsolya „Festmények... versek... lélekhez szóló szí-
nek, érzések...” című kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).
• FőVárosi szabó erViN köNyVtár HűVösVölgyi úti FiókJa: JÚLIUS 31-ig: A realizmus-
tól a nonfiguratívig – kiállítás Farkas György festőművész (1911–1995) munkáiból. A kiállítás a könyvtár 
nyitvatartási idejében, hétfő–szerda: 12–18 óráig, kedd–péntek: 10–16 óráig látogatható. Telefon: (06 1) 
200-1098 (1021 Hűvösvölgyi út 85.).
• FőVárosi szabó erViN köNyVtár török Utcai FiókJa: MÁJUS 27., 18.00: Csörgevári vi-
gasságok – Faltisz Alexandra grafikusművész, illusztrátor kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond Tóth 
Lajos kulturális menedzser (1023 Török u. 7–9.).

 ZENE 
• klebelsberg kUltúrkúria: JÚNIUS 2., 19.00: Dalnokklub. Versek, dallamok, gondolatok. Házi-
gazda Radványi Balázs és Balog Péter, vendég az Új Gereben Együttes (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibáNyi téri műVelődési közPoNt: MÁJUS 26., 19.00: Neil Young Sétány klubkon-
cert. Huzella Péter, Rátóti Zoltán, Tóth István, ritmushangszereken kísér Clemente Gábor (1022 Marczi-
bányi tér 5/a).
• bartók emlékHáz: MÁJUS 31., 18.00: Latin-amerikai zeneszerzők. Tokos Zoltán gitározik. Közre-
működik: Matuz István fuvolaművész (1025 Csalán út 29.).
• doHNáNyi kert: JÚNIUS 1., 18.00: Kertesi Ingrid és tanítványai, Borzási Boglárka és Józan Vivienne 
dalestje. A műsorban Dohnányi Ernő, valamint Mahler, R. Strauss, Faure, Schubert és Kodály dalai hangza-
nak el. Zongorán közreműködik Kéry Tamás. A koncert ingyenes, de adományt gyűjtünk a közreműködő 
zenészek számára. A részvételi szándékot e-mailben: info@dohnanyikert.org vagy telefonon: 200 1305 
várják a szervezők (1021 Széher út 24/a).

 SZÍNHÁZ 
• marczibáNyi téri műVelődési közPoNt: MÁJUS 20., 26., JÚNIUS 19., 19.00: Fejes End-
re–Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem. A Szindra Társulat előadása. Rendező Földessy Margit. 
MÁJUS 25., 19.30: Karika-Túra. Nonstop impro a Szindra Társulattal. Műsorvezető Földessy Margit (1022 
Marczibányi tér 5/a).
• átriUm: MÁJUS 20., 22., 19.30 és JÚNIUS 2., 18.00: A félelem megeszi a lelket. MÁJUS 23., 19.30: 
Az öldöklés istene – audionarrációval. 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 Pé-
ter. JÚNIUS 3., 19.30: 12 dühös ember (1024 Margit krt. 55.).
• JUráNyi iNkUbátorHáz: MÁJUS 21., 19.00: 40! Avagy véges élet. MÁJUS 23., 19.00: Egyasszony. 
MÁJUS 23., 20.00: Megáll az idő. MÁJUS 26., 19.00: A férfiak szexuális világa. MÁJUS 30., 18.30: Szo-
ciopoly. MÁJUS 30., 20.00: Mr. Sloane szórakozik (1027 Jurányi u. 1-3.).
• sPirit szÍNHáz: MÁJUS 24., 31., 19.00: Szexpedíció. MÁJUS 25., 29., 19.30: Macskalépcső – ven-
dégjáték. MÁJUS 29., JÚNIUS 7., 19.30: The Big Five Oh – vendégjáték. MÁJUS 30., 19.30: Szabad a 
vers – Hunyadi Máté műsora. MÁJUS 30., 19.30: Burying The Hatchetts – vendégjáték. JÚNIUS 5., 19.30: 
Me, My Selfie & I – vendégjáték (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• bUdai FőNiX kUltUrális egyesÜlet: MÁJUS 20., 15.00: Számítástechnika – laptop, táblagép, 
okostelefon használati, kezelési tanácsok ingyen. 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. MÁJUS 28.: Michelangelo a Szépművésze-
tiben. Látogatás vezetéssel. Találkozó 13.30-kor az előcsarnokban. MÁJUS 30.: Névnaposok ünnepe a 
klubban. Nyári előzetes: JÚNIUS 8-9.: Látogatás az ország cseresznyéskertjében rendezett vásáron, folk-
lór- és gasztronómiai bemutatón, kóstolón. Másnap 2,5 órás Tisza-tavi hajózás meseszép természeti kör-
nyezetben, majd tiszai halászlé. Kitűnő szállás, kedvezményes ár. Ezen a nyáron is folyamatosan működik 
a klub: vitorlázás, kirándulás, klubdélutánok. Minden érdeklődőt várunk. Klubnapok minden csütörtökön 
15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 
216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• a ksH köNyVtár és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 
óráig. A résztvevők a jól bevált játékok mellett minden alkalommal egy-egy új játékkal is megismerked-
hetnek (1024 Keleti Károly utca 5.).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• bUdai NaPsUgár NyUgdÍJasklUb: MÁJUS 22.: Zebegényi körséta. MÁJUS 29.: Görgei-ki-
állítás a Nemzeti Múzeumban. JÚNIUS 5-6.: Kirándulás Kaposvár térségébe. JÚNIUS 11.: Évadzáró 
összejövetel. Bővebb felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös számon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-cí-
men kapható.
• a marczibáNyi téri műVelődési közPoNt NyUgdÍJasklUbJa: MÁJUS 24., 15.00: Szí-
nészlegendák: Kaszás Attila – vetítéssel egybekötött előadás-sorozat. Előadó Szebényi Ágnes múzeum-
pedagógus, a Bajor Gizi Színészmúzeum munkatársa. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagság-
hoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
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GUZSALYAS – MOLDVAI 
ÉS GYIMESI TÁNCHÁZ
MOLDVAI BÁL
Május 30. Csütörtök 19.00-01.00

A PADLÁS
A Szindra Társulat előadása 
Május 24. Péntek 19.00

KALÁKA – HUZELLA PÉTER
Akusztikus koncert felnőtteknek
Május 25. Szombat 19.00

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, informacio@marczi.hu

• a NeFeleJcs NyUgdÍJasklUb MÁJUS 31-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 22-én utazás 
vonattal Mórra. Találkozás 8.45 és 9 óra között a Déli pályaudvaron, a vonatok indulása tábla alatt, visz-
szaérkezés 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 25.: Bükk. Bélapátfalva–
Szilvásvárad–Dédestapolcsány–Lázbérci-tó–Uppony. Gyalogtúrák: MÁJUS 26.: Bakony. Eplény, Hárskút. 
Találkozó 8.00, Népliget, Volán-pu. JÚNIUS 1.: Vértes. Csákvár, Várgesztes. Találkozó 7.15, Népliget, Vo-
lán-pu. JÚNIUS 2.: Vértes. Birka csárda, Rugógyár. Találkozó 9.15, Alkotás u. 7/b. További információ: (06 
1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• természetbarát sPortkör: MÁJUS 26. Pilis hegység. Csillag-hegy, Nagy-Kevély. Országos Kék- 
és gombatúra. Találkozó 9.00, Csillaghegyi HÉV-megálló. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. 
JÚ NIUS 2.: Cserhát. Országos Kéktúra. Ősagárd, Felsőpetény, Alsópetény. Találkozó 6.35, Nyugati pu., 
jegypénztár. Túravezető Dobi Zoltán: (06 30) 855-4935.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• klebelsberg kUltúrkúria: MÁJUS 28., 18.30: Az isteni színjáték. JÚNIUS 11., 18.30: Shakes-
peare drámái. Ludmann Mihály művészettörténész előadásai (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibáNyi téri műVelődési közPoNt: MÁJUS 23., 18.30: A Húsvét-sziget titkai – az óceá-
niai édenkert és tönkretétele. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – Történelmi fordulópontok a piramisoktól 
a maja világvégéig, Antalffy Péter történész előadás-sorozata (1022 Marczibányi tér 5/a).
• klebelsberg emlékHáz: MÁJUS 29., 18.30: Veritas-estek: A Kárpátoktól az Adriáig. A ma-
gyar nemzeti szupremácia és védelme a dualizmus korában. Dr. Anka László előadása. MÁJUS 31., 
9.30–17.00-ig: Sporttörténeti konferencia. A tömegsporttól a versenysportig – az 1920-as évektől nap-
jainkig. 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 utca 12-14.).
• ksH köNytár: MÁJUS 23., 16.30: a Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár 
közös rendezvényén Utry Attila író, költő mutatja be A Kelet fényei című kötetet, amelyet 70. születés-
napja alkalmából a Kelet Irodalmi Alkotócsoport szerzői állítottak össze. A bemutatón közreműködik 
Baán István görögkatolikus pap, az MTA doktora, Cs. Varga István irodalomtörténész, kritikus és Eszenyi 
Miklós író. A kötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható. Helyszín: Bibó István-terem (1024 
Keleti Károly utca 5.).

Gyermeknapi programok a Fény utcai piacon

Ölelj át! – ingyenes párkapcsolati tréning

MÁJUS 25-én szombaton 10–13 óráig színes programokat szervez gyermeknap alkalmából 
a Fény utcai piac zöldségszobrászattal, arcfestéssel, bűvészshow-val. A kézműves, kreatív 
foglalkozás és csillámtetoválás mellett lufihajtogató bohóc is várja a kicsiket. A bűvész-
show-ba természetesen bevonják a lelkes gyerekeket. A felsorolt programokon kívül zenés 
előadások is szórakoztatják majd a közönséget a piac területén.

A gyereknapi programok mellett a piac egész évben számos élménnyel kedveskedik a 
látogatóknak. A költészet napján magyar versek hangzottak el, volt jótékonysági akció 
és húsvéti tojásfestés, anyák napi program, esélyegyenlőség napja. A közeljövőben ak-
robaták jelennek meg a piacon, majd a jóga világnapja következik. A programok a piac 
területén megtalálható plakátokon, valamint a piac Facebook-oldalán is követhetőek.

„Alapvető igény és szükséglet, hogy akit 
szeretünk, vegye észre, mi fáj nekünk. De ez 
csak úgy megy, ha kimutatjuk, és ha oda-
figyelünk. Jól szeretni csak bátran és biza-
lommal lehet.”

A háromalkalmas kurzus megelőző jellegű: 
nem a krízisben lévő kapcsolatok terápiáját 
célozza, hanem a mindennapi konfliktusok, 
megfáradások közt együtt haladó házaspá-
rok számára nyújt újfajta rátekintést és új 
megoldási módokat a már oly sokszor elakadt 
vitákra, konfliktusokra. Fő cél, hogy a részt-

vevők kilépjenek falaik mögül, tanuljanak 
érdeklődő figyelemmel tekinteni egymásra, 
és ismerjék fel, mennyi sok „lom” alatt rej-
tőzik egymás iránti tiszteletük, szeretetük. 

Az Ölelj át! programra a MÁJUS 31. – 
JÚNIUS 2-i hétvégén, 16 órai kezdettel 
kerül sor a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontban (1027 Erőd utca 11.). Jelentkez-
ni Retek Dianánál a (06 20) 804-5509-es 
számon, illetve a retek.diana@csgyk02.hu 
e-mail-címen lehet. Az alkalmat legalább 
négy pár jelentkezése esetén tartják meg.
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A Vízivárosi Galéria a Magyar Grafi-
kusművészek Szövetsége és a Magyar 
Grafikáért Alapítvány közös kiállításával 
kapcsolódik a Grafika hónapjában rende-
zett számos eseményhez. A Fotografikai 
átírások című tárlat – akárcsak a galéria 
korábbi, e témához kapcsolódó kiállításai 
– a műfaj kevésbé ismert oldalát mutatja 
be: nemcsak rézkarc-, szitanyomat- és 
litográfiai munkákat láthat a közönség, 
de nagy hangsúlyt kapnak a digitális 
technikával készült alkotások is. 

A kiállítást Lóska Lajos művészet-
történész nyitotta meg, aki a több 
mint harminc művet felvonultató 
tárlatot a fénykép és a számítógé-
pes technika kapcsolatát bemutató 
válogatásnak nevezte, majd külön is 
szólt az egyes alkotásokról.

A grafikai gyűjteményt MÁJUS 22-
ig, keddtől péntekig 13–18, szombaton 
10–14 óráig tekintheti meg a közön-
ség (www.vizivarosigaleria.hu, 1027 
Kapás utca 55.).

A grafika hónapja a Vízivárosban

Budai Tánchíradó

2015-ben hirdettük meg első alkalommal az azóta is nagy népszerű-
ségnek örvendő és egész éven át tartó fotópályázatunkat. Olyan fény-
képeket vártunk, várunk olvasóinktól, amelyek a II. kerület szépségeit, 
sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. Hónapról hónapra 
nagyon sok különleges képet kapunk – a legjobban sikerülteket a Bu-
dai Polgárban is megjelentetjük.

2018 júniusában A II. Kerület Napja rendezvénysorozathoz kapcsoló-
dóan a Vízivárosi Galéria mutatott be válogatást az addig beérkezett és 
a legsikerültebbnek ítélt felvételekből. A  2015–2018-as évek A hónap 
fotója pályázat nyerteseinek fényképeiből készült összeállítás ezúttal a 
Klebelsberg Kultúrkúriában lesz látható MáJUs 20.–JÚniUs 16-ig. 

A tárlat díjtalanul látogatható hétköznap 8–20, hétvégén 10–18 óráig 
(1028 Templom utca 2–10.).

A mi fotóink – az Önök fotói

Köztünk – kiállítás a Kultúrkúriában

Lelkes A. Gergely és Sulyok Miklós a megnyitón

Köztünk címmel nyílt kiállítás Lelkes A. Gergely 
festőművész munkáiból, amelyekben a festő 
a másik személyének megrendítő élményére 
koncentrál. Ahogy az alkotó fogalmaz: „A ta-
lálkozás lehetőségeinek keresése. Távolságaink, 
közelségünk. Metafizikus portrék. Közösségképek”.

– Lelkes A. Gergely őskori festő, a régi tör-
zsi varázslók rokona – konnektorokat gyárt 
a túlvilághoz. Olyan helyeket, amelyek jók az 
átlépésre; mint a horizont, ahol a víz és az ég 
találkozásánál az indián főnök átevezhet a túl-
világra meg vissza – jellemezte a művészt Hor-
váth Viktor író, költő, műfordító.

– Miközben a mai képzőművészet gyakran 
a tömegemberrel foglalkozik, ő a személyes-
ség dimenzióját kívánja kutatni. De hogyan, 
milyen festői eszközökkel alkot absztrakt 
portrékat a festő? Egyáltalán, meg lehet kö-
zelíteni elvont festői eszközökkel egy ember, 
egy személy képét, anélkül, hogy portrét fes-
tenénk róla? Ezek a művek bizonyítják, hogy 
igenis lehetséges – fogalmazott a megnyitón 
Sulyok Miklós.

E különleges világgal találkozhatnak azok, 
akik MáJUs 31-ig ellátogatnak a Klebelsberg 
Kultúrkúriába (1028 Templom utca 2–10.).
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A Berczik Sára Budai Táncklub négy táncművészeti 
tagozatának növendékei tizenkét vizsgaelőadáson 
mutatják be az idei tanév során tanultakat a Mar-
czibányi Téri Művelődési Központ színháztermében 
(1022 Marczibányi tér 5/a). Előadások:
JúNiUs 1. szombat. 10.00: Bábel Brigitta klasszi-
kusbalett- és Kovács Ágnes művészitorna-csoportjai. 
14.00: Dékány Éva jazzbalettcsoportjai
18.00: Pétery Melinda spicctechnika-, modernbalett- 
és Bács Emese jazzbalettcsoportjai.
JúNiUs 2. VasárNaP. 10.00: Komesz Flóra és 
Szirányi Laura művészitorna-csoportjai. 14.00: Bocsi 
Eszter klasszikusbalett-, modern- és kortárstánc-
csoportjai. 18.00: Dékány Éva jazzbalettcsoportjai
JúNiUs 8. szombat. 10.00: Szollás Erzsébet 
művészitorna-csoportjai. 14.00: Bárány Ilona klasz-
szikusbalett-csoportjai. 18.00: Puskás Judit modern-
tánccsoportjai.
JúNiUs 9. VasárNaP. 10.00: Szollás Erzsébet 
művészitorna-csoportjai. 14.00: Puskás Judit mo-
derntánccsoportjai. 18.00: Bárány Ilona klasszikus-
balett-csoportjai.

A jegyek 1200 forintos áron megvásárolhatók elő-
vételben személyesen a művelődési központban és 
az Interticket-hálózat jegyirodáiban, elektronikusan 
a www.jegy.hu oldalon. További információk: www.
budai-tancklub.hu. A programokról bővebb informá-
ció kérhető személyesen a táncklubban (1027 Kapás 
u. 55), valamint telefonon a 201-7992-es és a 06 70 
335-6283-as számon és e-mailben a budaitancklub@
marczi.hu címen.
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Események kerületünk templomaiban
Pasaréti PádUai szeNt aNtal-temPlom: MÁJUS 31-én 19 órakor 
a Szűzanya hónap ünnepélyes lezárásaként Lorettói litánia, gyertyás körmenet a 
Rózsakerti Madonna-szoborhoz. JÚNIUS 1-jén 17 órakor elsőszombati rózsafüzér. 
JÚNIUS 2-án a szentmisék perselyadománya a gyermekek nyári táborozásának 
támogatását szolgálja, a templom előtti téren a Szent Gellért Kiadó kiadványainak 
vására (1026 Pasaréti út 137.).
országúti FereNces temPlom: MÁJUS 26-án 16.30-kor Nagy László 
Adrián orgonaművész hangversenye. MÁJUS 29-én 19 órakor Andorka Péter 
Missa Secunda című művének ősbemutatója a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 
előadásában, orgonán közreműködik: Kuzma Levente. JÚNIUS 2-án keresztény 
filmek és kiadványok vására lesz a templom előtt. JÚNIUS 3., hétfőtől a nyári mise-
rend szerint vasárnapokon a 12.30-as szentmise elmarad, hétköznapokon a szent-
misék továbbra is 7.30 és 18.00 órakor lesznek. JÚNIUS 6–9. között a 2020-as 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje lesz a templom vendége. 
Részletes program a következő lapszámban olvasható (1024 Margit körút 23.).
Pasaréti reFormátUs temPlom: istentisztelet csütörtökönként 18 órakor, 
vasárnaponként 8 és 10 órakor (ezzel egy időben gyermek-istentisztelet), a hónap 
utolsó vasárnapján úrvacsorai közösséggel. Bibliaóra keddenként 18 órakor. Fel-
nőtt ifjúsági alkalmak: keddenként 18.30-kor, szerdánként 18, vasárnaponként 17 
órakor. Jegyesek és házasok bibliaórái szerdánként 18, szombatonként 17 órakor. 
Bővebb információ: www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cimbalom Utcai reFormátUs temPlom: MÁJUS 26-án 10 órakor 
konfirmációi úrvacsorás istentisztelet Kálvin János születésének 510. és halálának 
455. évfordulójára emlékezve. MÁJUS 26-án 16–18 óra között pünkösdöt elő-
készítő játszóház. MÁJUS 29-én 10 órakor Hangoló baba-mama kör Paár Julcsi 
zeneterapeuta népdalénekes édesanyával. MÁJUS 29-én 18 órakor Dalok jussán 
címmel Megmaradás zenés irodalmi est Sinka István, Ady Endre, Nagy Gáspár és Ratkó 
József verseivel, közreműködik Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes, Juhász Zoltán 
(furulya), Szabó András előadóművész, valamint a Sinka-versenyre jelentkező fiatal 
versmondók. MÁJUS 30-án 18 órakor áldozócsütörtöki istentisztelet. JÚNIUS 2-án 
10 órakor istentisztelet és felnőtt bibliaiskola A család spiritualitása – spiritualitás a 
családban címmel, igehirdető és előadó: dr. Szabóné László Lilla lelkipásztor, utána 
asztali beszélgetés a gyülekezeti teremben, 17 órakor hittan évzáró családi vasárnap, 
közreműködnek a hittanosok és Kovács Zalán (didzseridu). A Benedek Elek rajzverseny 
eredményhirdetése és díjkiosztása, megemlékezéssel a trianoni békediktátumról. 
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 26-án 18 órakor gitáros 
istentisztelet. MÁJUS 30-án 18 órakor istentisztelet Jézus mennybemenetelének 
ünnepén, utána a felnőtt konfirmandusok nyílt órája. JÚNIUS 2-án 17 órakor konfir-
mációs istentisztelet. JÚNIUS 17–21. között gyülekezeti hittantábor a templomban, 
augusztus 5–8-ig gyülekezeti hét Tahiban, részletek és jelentkezési lap megtalálható 
a www.refhidegkut.hu honlapon. 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: JÚNIUS 1-jén 17 órakor kon-
firmációi vizsga. JÚNIUS 2-án 9.30-kor konfirmációi  istentisztelet. pesthidegkut.
lutheran.hu (1028 Ördögárok u. 9.).
sarlós boldogasszoNy-temPlom: MÁJUS 25-én 18 órakor dr. Erdő 
Péter bíboros szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Szentmisék hétköznaponként 
6.30 és 18 órakor, vasárnaponként 9 (ifjúsági mise), 10.30 és 18 órakor. MÁJUS 
hétköznapjain 17.45-kor litánia. Szentségimádás minden csütörtökön és elsőszomba-
ton az esti szentmise után. A plébániai iroda fogadóórái hétfőn és pénteken 10–12 
óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óra között. További információ a 
www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
bUdai görögkatolikUs temPlom: MÁJUS 26-án 9 órától a gyer-
mekek elsőáldozásának ünneplése. MÁJUSBAN hétköznaponként 17 órától 
Paraklisz-ájtatosság (könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához). Irodai 
fogadóóra hétköznapokon 16.30–17.30-ig, honlap www.gorogkatbuda.hu (1027 
Fő u. 88.). görög gödör: keddenként 19 órakor az egyetemista korosztály ré-
szére, péntekenként 15.30-kor a középiskolás korosztály részére hittan és közösségi 
összejövetel (Pengő köz).
FraNkel leó úti zsiNagóga: JÚNIUS 2-án 18 órától  Zsidóság és irodalom  
címmel irodalmi beszélgetés, vendég Nógrádi Gábor író, beszélgetőtárs Nógrádi 
Gergely főkántor, író, meglepetésvendég Fekete László főkántor, Zucker Immánuel 
főkántor és Neumark Zoltán zongoraművész  (1023 Frankel Leó út 49.).
bUdaszÍVe baPtista gyÜlekezet: vasárnaponként 10.30-kor istentisztelet, 
vele egy időben bibliaóra a gyermekek részére. Elérhetőség: Fülöp Áron lelkipász-
tor  budaszive@gmail.com. Helyszín: 1022 Marczibányi tér 3. – Merek előadóterem.

ÖS
SZ

eá
LL

ít
ot

tA
: r

AD
uj

 KL
ár

A



26. OLDAL KÉKHÍREK BUDAI POLGÁR

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

iV. körzet: Üstökös utca–Árpád fejedelem útja–
Szépvölgyi út–Felhévízi utca–Ürömi utca–Frankel Leó 
út által határolt terület.

V. körzet: Ürömi utca–Felhévízi utca–Szépvölgyi 
út–Zöldmáli lejtő–Felső Zöldmáli út–Zsindely utca–
Józsefhegyi utca–Kavics utca által határolt terület.

CSEMER TIBoR
rendőr törzszászlós,
telefon: (06 70) 489-3428. 
Fogadóóra: minden
hónap utolsó keddjén 
8.00–10.00-ig.
Helyszín: 1024 Rómer
Flóris utca 10.

VÁMoS GyÖRGy
rendőr törzsőrmester:
(06 70) 489-3442.
Fogadóóra: minden
hónap második hétfőjén 
8.00–10.00-ig.
Helyszín: 1024 Rómer
Flóris utca 10. 

Körzeti megbízottak és elérhetőségük

– Tavaly év elején fő célul tűztük 
ki a gépkocsilopások és a lakás-
betörések számának további 
csökkentését. A  javuló számok 
önmagukban talán nem mutat-
nak sokat, ezért érdemes vissza-
tekinteni néhány évvel korábbra. 
Például 2012-ben 344 gépkocsit 
loptak el, mostanra ez a szám 57-
re csökkent, vagy említhetném a 
gépkocsifeltörést, ami hét év alatt 
évi 470 esetről 63-ra mérsék-
lődött, ráadásul valamivel több 
mint a felénél megkerült a tettes. 
A II. kerületre jellemző lakásbe-
töréseknél 2014 volt a csúcs, ak-
kor 736 betörést regisztráltunk, 
tavaly ennek már csak a felét. 
Az erőszakos bűncselekmények 
– mint például a rablás – ritkák, 
néhány eset fordul elő évente, a 
tettesek pedig majdnem mindig 
kézre kerülnek. A  kerület egé-
szét talán jól jellemzi, hogy amíg 
2011-ben a bűncselekmények 
száma 8000 eset körül alakult, 
addig tavalyra ez a szám 2833-ra 
csökkent. Évről évre, lépésről lé-
pésre tudunk egy kicsit javítani 
az eredményeken, miközben to-
vábbra is áll az a tétel, miszerint 
a bűnözők a jó fogás reményében 
előszeretettel próbálnak a II. ke-
rületben értéket szerezni.

Mi áll a javulás hátterében?
Az egyik legfontosabb, hogy 

stabil létszámú és összetételű 
rendőri állománnyal rendelke-
zik a II. kerület, ami a jó munka 
egyik záloga, hiszen a sok éve ná-

Mérlegen a II. kerületi rendőrség tavalyi éve
Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is majdnem minden bűn-
cselekmény száma csökkent a II. kerületben, mindemellett nőtt 
a nyomozáseredményesség. A tavalyi év mérlegéről Seres Ernő 
rendőr alezredes, rendőrkapitány tájékoztatta lapunkat.
 

lunk dolgozó kollégák kiismerték 
a városrészt. Az eredményesség 
záloga, hogy gyorsan reagáljunk, 
az adott helyzethez igazítsuk a 
munkamódszerünket, rend-
őreink pedig mindig kitaláljanak 
újabb praktikákat, amivel meg-
nehezítjük a bűnözők dolgát. Egy 
percre sem szabad hátradőlni, ha 
az eredményen ülünk, akkor el-
megy mellettünk a világ. Fontos 
még a társszervek szerepe és a 
lakosság segítő hozzáállása. Jól 
működik és eredményeket hoz a 
II. kerületi Városrendészettel és 
a kerületi polgárőrszervezetek-
kel az együttműködés. 

Milyen szerepet kaphat a la-
kosság a kerület bűnmegelőzé-
sében?

Ahhoz, hogy a rendőrség mun-
kája sikeres legyen, szükség van a 
lakosság támogatására is. Az el-
múlt években érezhető, hogy az 
állampolgárok jobban figyelnek 
magukra és másokra, valamint 
nem mulasztanak el bejelen-
tést tenni, ha valami szokatlant 
észlelnek. Ha megtörtént egy 
bűn eset, akkor nem zárkóznak 
el attól, hogy segítsék a rend-
őrség munkáját, amit ezúton is 
köszönünk. Tavaly több esetben 
lakossági segítséggel sikerült 
nagyobb bűnesetszámú ügyeket 
felgöngyölíteni.

Mely területen van szükség 
mielőbbi javulásra?

A kiemelt bűncselekmények 
számának alacsonyan tartása 

mellett nagyot kell előrelép-
nünk a személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetek jelentős 
csökkentésében. Arányaiban 
sok közlekedési baleset törté-
nik a II. kerületben, a számuk 
évi 160-190 eset között stagnál. 
A súlyos sérüléssel járó balese-
teknél ugyanez a helyzet. Fokoz-
zuk a sebességmérések számát 
és helyszíneit, és szigorúan el-
lenőrizzük a passzív biztonsági 
eszközök használatát. Talán köz-
helynek tűnik, de sajnos a rea-
litás mégis az, hogy sok sérülést 
eredményezhet a biztonsági öv 
és a gyerekülés használatának 
elmulasztása. De nemcsak az 
autósok, sok esetben a gyalogo-
sok is hibásak, nekik is jobban 
oda kellene figyelniük. A bűn- és 
baleset-megelőzés továbbra is a 
munkánk része lesz, bűnmeg-
előzési és közlekedésbiztonsági 
kampányunkkal járjuk a II. ke-
rületi iskolákat, óvodákat és az 
idősekkel foglalkozó intézmé-
nyeket. Szintén hangsúlyt fek-

tetünk a kábítószer-terjesztés 
felszámolására, a terjesztőket 
szeretnénk elérni és elfogni, 
akik a fiatalok kezébe adják a 
kábítószert.

Májustól megváltoztak a kör-
zeti megbízotti körzetek. 

A körzeti megbízotti rendsze-
rünket megújítjuk, a 12 körzet 
helyett májustól 21 kisebb egy-
ségre osztottuk a II. kerületet. 
Ez lehetővé teszi, hogy kevesebb 
lakóra és iskolára jusson egy-egy 
kolléga. A körzeti megbízottak a 
választott önkormányzati kép-
viselőkkel is tartják a kapcsola-
tot, mert rajtuk keresztül is sok 
információhoz jutunk az állam-
polgároktól. Rendőreinket egyre 
többen ismerik, sok javaslattal 
és véleménnyel keresik meg 
őket. A  felénk megfogalmazott 
kritika is segítség, újabb felada-
tokra ösztönöz, kell ahhoz, hogy 
meg tudjunk felelni annak az el-
várásnak, hogy az itt élők bizton-
ságban érezzék magukat.

SZeG

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.
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Katasztrófahelyzetben a II. Kerületi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala ak-
tívan közreműködik az érintett lakosok 
kitelepítésében vagy kimenekítésében és 
elhelyezésében, valamint az anyagi javak 
védelmében. Kerületünkben a közelmúlt-
ban okozott már gondot a hirtelen lezúduló 
eső, vagy a Duna rekord méretű áradása. 
A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Észak-budai Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége évente tart gyakorlatot, hogy 
a mentésben résztvevők baj esetén rutino-
san hajthassák végre a védelmi feladato-
kat. Április 30-án a polgármesteri hivatal 
munkatársainak tartott továbbképzést a 
Katasztrófavédelem a hivatal épületében.

Cím Hrsz. Terület (m2) Megnevezés Induló ár (Ft)

Lévay utca 4. 12212/7 1119 beépítetlen terület 262 400 000 Ft+27% áfa

Balogh Ádám utca 34/b 12508/2 1332 lakóház, udvar 178 000 000 Ft+0% áfa

A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az 1/1 arányú tulaj-
donát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest II. kerület belterület 14903/1 hrsz. 
alatt felvett, a tulajdoni lap szerint „címképzés alatt”, valóságban 1023 Budapest, Repkény 
utca 20. szám alatt található, 325 m2 területű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 
részben lakott ingatlan tulajdonjogának értékesítésére a Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.
(X.13.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a jelen pályázat kiírásáról döntő határozata alapján.

Az ingatlan induló ára: 55 825 000 Ft+0% áfa. A pályázati dokumentáció megvételére 
2019. MÁJUS 6-án 13.30-tól 2019. JÚNIUS 12-én 12.00 óráig van lehetőség. A pályázati 
dokumentáció megvásárolható (10 000 Ft+27% áfa) a Budapest II. kerületi Polgármesteri 
Hivatal, Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán 
(Mechwart liget 1., III. emelet 308.).

Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta.
A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap beadásának határideje: 

2019. június 12. 15.00 óra. A versenytárgyalás időpontja: 2019. június 18., 10.00 óra.

A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt 
ingatlanok tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson történő értékesítésére.

A pályázati dokumentáció megvételére 2019. május 6-án 13.30-tól 2019. június 12-én 
12.00 óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható (50 000 Ft+27% 
áfa/darab) a II. kerületi Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási 
és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (Mechwart liget 1., III. emelet 308.).

Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta.
A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap beadásának határideje: 

2019. június 12., 15.00 óra
A versenytárgyalás időpontja: Lévay utca 4., 2019. június 18., 10.30 óra, Balogh Ádám 

utca 34/b, 2019. június 18., 11.00 óra.

INGATLANpÁLyÁZATOK

a Pályázattal kaPcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyil-
vántartási Osztály munkatársai ügyfélfogadási időben személyesen (1024 Mechwart liget 1., 

III. emelet 308.) vagy a (06 1) 346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

a Pályázattal kaPcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilván-
tartási Osztály munkatársai ügyfélfogadási időben személyesen (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 

308.) vagy telefonon, a (06 1) 346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

Védelmi továbbképzés a hivatal munkatársainak

Hol-mi-Vásár a kUltúrkúriábaN
Legközelebb MÁJUS 25-én, majd JÚNIUS 15-én 
szombaton 9–12 óra között tartanak Pesthidegkúton 
bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában 
(1028 Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az 
árusításhoz előzetes bejelentkezés kell. Információ és je-
lentkezés Korsós Ferencnél 8–12 óra és 15–19 óra között, 
vonalas telefon: (06 26) 361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

Zöldág fesztivál 
a Kultúrkúriában

MÁJUS 31-én 10 órától zöldbe borul a Kle-
belsberg Kultúrkúria. Az Európai Fenn-
tarthatósági Hét keretében rendezendő 
Nemzetközi Zöldág Fesztivál Napon nyílik 
a környezettudatosság és fenntarthatóság 
szemléletét átadó Eco-Art kiállítás, valamint 
olyan művészeti műhelyfoglalkozásokat 
(workshopokat) is tartanak, amelyeken 
dísztárgyak, használati tárgyak és ékszerek 
készíthetők.

Az Európai Fenntarthatósági Hét 2015-
ben vált egy olyan, egész Európát érintő 
kezdeményezéssé, melynek célja minél több 
fenntarthatósággal kapcsolatos szervezet, 
tevékenység, kezdeményezés széles körű 
bemutatása. Az érdeklődők így nem csupán 
a tudományos tényeken keresztül szembe-
sülhetnek a fenntarthatósági kérdésekkel, 
hanem közösségükön keresztül maguk is 
részesei lehetnek.

A 10 órakor kezdődő műhelyfoglalko-
zások mellett 11 órakor nyílik az Eco-Art 
kiállítás, amelyet a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács képviselője nyit meg. A tár-
lat a környezettudatos tartalmú képző-
művészeti és iparművészeti alkotásokra 
fókuszál, hangsúlyozva e művészet társa-
dalomformáló erejét, természethez való 
kötődését és az ökológiai problémákra való 
érzékenységét. A kiállítók között szerepel-
nek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem De-
sign Intézetének MA képzésében szereplő 
Öko-design kurzus projektjei, valamint a 
Népi Iparművészeti Múzeum kiállítóinak 
alkotásai is (1028 Templom u. 2–10.).
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NYÁRI TÁBOROK 
a Klebelsberg Kultúrkúriában

ÓVODÁSOKNAK 
SPORT- ÉS KREATÍV tábor
június 24 -28

NAPRAFORGÓ tábor 
július 29 - augusztus 2

FELNŐTTEKNEK
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN 
június 18 – augusztus 27

ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁSOKNAK
HORGÁSZ tábor június 17-21
KERÁMIA tábor július 1-5
GUZSALYAS tábor  július 8-12
PAPÍR ORIGAMI  július 8-12
NEMEZ tábor július 15-19

Bővebb információ:

kulturkuria.hu
rendezvények/tábor menüpontban

MARCZI NYÁRI TÁBOROK
KAKTUSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR 11–15 éveseknek 
JÚNIUS 17–21.  

TŰZZOMÁNC TÁBOR 8–16 éveseknek 
JÚNIUS 17-21., JÚLIUS 1-5., AUGUSZTUS 5-9.  

KERÁMIA TÁBOR
JÚNIUS 24–28., JÚLIUS 8–12., AUGUSZTUS 26–30.
7-14 éveseknek 
JÚLIUS 29–AUGUSZTUS 2.   10-16 éveseknek

MADÁR- ÉS TERMÉSZETISMERETI TÁBOR 7-14 éveseknek 
JÚNIUS 24-28. ÉS JÚLIUS 1-5.  

RÉBUSZ TÁBOR 9-14 éveseknek
JÚLIUS 1-5.  

DIVAT TÁBOR 10-15 éveseknek 
JÚLIUS 8-12. ÉS AUGUSZTUS 5-9.  

VARÁZSCERUZA TÁBOR 11-14 éveseknek 
JÚLIUS 8-12.  

KISTÜNDÉR MŰVÉSZI TORNA TÁBOR 4-7 éveseknek 
JÚLIUS 15-19.

MESE TÁBOR 5-10 éveseknek 
JÚLIUS 15–19. ÉS AUGUSZTUS 5-9.  

ÉKSZERKÉSZÍTŐ TÁBOR 10-14 éveseknek 
JÚLIUS 15-19.  

ECSETCSELEK TÁBOR  11-14 éveseknek 
JÚLIUS 15–19.  

NE MENJ A BOLTBA KENYÉR! FERMENTÁLJ! 
8-11 éveseknek 
JÚLIUS 22-26.  

PLICCS-PLACCS TÁBOR 5-9 éveseknek 
JÚLIUS 29-AUGUSZTUS 2.   

SZÍNJÁTÉK DRÁMA-STÚDIÓ TÁBORA 14-18 éveseknek 
AUGUSZTUS 26-30.

További információ: Krammer Zita (matitkar@marczi.hu)

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

w w w . m a r c z i . h u
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. június 1-jén.
Lapzárta: keretes – május 22., apró – május 24.

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 
82 éves, önmaga ellátására nem képes Édesanyám 
ápolásához keresek segítséget napi 2-3 óra időtar-
tamra a II. kerületben. Óradíj megegyezés tárgya. 
Tel.: 06 30 246 5447

NŐI-FÉRFI FODRÁSZT, MANIKŰRÖST azonnali kez-
déssel keresek bejáratott, felújított szépségszalonba 
a Hűvösvölgyi úton. KIADÓ a fodrászati részleg tel-
jes vagy fél műszakra. Tel.: 06 30 202-1766

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

Gyakorlott, leinformálható középkorú nő. Szép 
tisztaságot szeretne? Hívjon bizalommal. A-tól 
Z-ig. Tel.: 06 30 202-6695

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.

Megbízható, leinformálható nyugdíjas hölgy hét-
köznaponkénti 4–6 órás családsegítést vállal. Tel.:  
06 20 233-8700

Személyi titkár, gondnok keresi megbízóját, hosszú 
távra. Kellemes megjelenésű, diplomás, intelligens. 
Leinformálható, világnézetileg semleges, diszkrét, 
lojális és megbízható férfi, sok éves tapasztalattal. 
Tel.: +36 70 352-4685

Minőségi, precíz takarítást vállalok Budapesten. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06 31 789-4445

Kolozsvár Utcai Óvoda augusztus 21-ei kezdéssel 
óvodapedagógust, valamint augusztus végi kez-
déssel óvodatitkárt keres. Jelentkezés a 06 20 
628-1717-es telefonszámon. Cím: 1028 Budapest, 
Kolozsvár utca 15-19.

A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Öku-
menikus Óvodája augusztusi kezdéssel felvételre 
keres óvodapedagógust, dajkát, valamint rész-
munkaidős pszichológust. Nyugdíjas kollégák je-
lentkezését is várjuk! Jelentkezni önéletrajzzal az 
okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

Községház Utcai Óvoda új Kadarka Utcai Tagóvo-
dája óvodapedagógust, konyhai dolgozót, taka-
rítót, karbantartót és pedagógiai asszisztenst 
felvesz 2019. augusztus 26-tól. Érdeklődni az óvoda-
vezetőnél lehet a (06 1) 376-5476-os telefonszámon.

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

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.

 oKTATÁS 
ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól 
minden szinten. Pasaréti tér mellett. dobojutka@
gmail.com Tel.: 06 30 432-5012

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

HUMoRÁT MÉG EL NEM VESZTETT NÉMETTA-
NÁR/vizsgáztató középiskolai, egyetemi gyakorlat-
tal. Tel.: 06 20 217-3128; ger.maniac.bp@gmail.com

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

KÉMIA, BIoLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvé-
telire való felkészítés gyakorlott középiskolai tanár-
nál. Tel.: 06 30 264-5648

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

Kiadó szoba lánynak. Tel.: 06 30 835-5481

KERESEK TARTÓS BÉRLETRE minimum két háló-
szobás, zuhanyzós lakást liftes házban. Tel.: 06 
30 941-1177

KIADÓ LAKÁS A VÍZIVÁRoSBAN! FELÚJÍToTT, 
STÍLUSoSAN BÚToRoZoTT 47 m²-ES, 1,5 SZo-
BÁS, AMERIKAI KoNyHÁS LAKÁS KIADÓ MIN. 
1 ÉVRE A HoRVÁT UTCÁBAN, TULAJDoNoSTÓL. 
185 000 Ft + REZSI/HÓ. TEL.: 06 20 410-6770

110–140 m²-es TERASZoS lakást keresek I. eme-
leten vagy liftes, jó állapotú kertes házban PASA-
RÉTEN, RÓZSADoMBoN. Tel.: 06 30 343-8440

TULAJDoNoSÓL ELADÓ LÖVŐHÁZ UTCAI GAR-
ZoN. FIATALoSAN FELÚJÍToTT, FÖLDSZINTI, UD-
VARI, GÉPESÍTVE ÉS BÚToRoZVA. IRÁNyÁR: 
33,9 M FT. TEL.: 06 20 410-6770

Törökvészen panorámás, 130 m²-es, garázsos lakás 
tulajdonostól eladó. 137 M Ft. Tel.: 06 30 771-9411

Eladó hangulatos, 2,5 szobás, világos lakás a Kis-
svábhegyen, felújított társasházban. Zöld és csendes 
környék, de a Déli pu., Széll K. tér is közel. Játszótér, 
iskola/óvoda, busz pár percre. Ideális idős/fiatal pá-
roknak, kisgyerekeseknek. Tehermentes. Ára 58,9 M 
Ft. Tel.: 06 30 815-4177, ingatlan.com/29123264

II., Pasarét frekventált zöldövezetében egyedi adott-
ságú villaház extrákkal igényes érdeklődőknek el-
adó. Tel.: 06 30 250-5040
A II., Csévi utcában önálló 1000 m²-es telken álló 
jó állapotú villaház 310 M Ft irányáron eladó. Tel.: 
06 30 222-3159
A Lánchídnál vároldalra néző 90 m²-es emeleti 
lakás felújított házban 79 900 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A FELSŐ ZÖLDMÁLI ÚToN 106 m²-ES, ÖTSZoBÁS, 
EMELETI, KÉTSZINTES LAKÁS GARÁZZSAL 96 500 
000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A XII., Rácz Aladár úton négyszobás, panorá-
más, emeleti, felújított 84 m²-es lakás dupla 
garázzsal 87 900 000 Ft. www.budaihegyek.
hu Tel.: 06 70 523-1969
Páty nagyhegyen 1138 m²-es zártkert (utcafront 
18,3 m) faházzal, villannyal, egyebekkel eladó. 
Tel.: 06 70 296-9374
Befektetési szerződést kötnék jó helyen lévő, csön-
des, 52 m²-es, két szoba + gardróbos panellakásom-
ra. A panelprogram keretében a ház szigetelése, fel-
újítása megtörtént. „SÜRGŐS” Tel.: 06 30 534-4240
Németországban Passau közeli két szobás, 53 
m²-es fullpanorámás beköltözhető apartman-
lakás eladó. 17 M Ft. Lift, uszoda a házban. Tel.: 
06 30 678-3720
Dr. Bíró Anna. Ingatlanközvetítés, ingatlankeze-
lés. info@drbiroanna.hu, tel.: 06 70 505-9394, 
06 70 383-5004
FELBoLyDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK 
INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES TAPASZ-
TALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.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 LAKÁSA 
ELADÓ? HÍVJoN, ÖN IS JUTALÉKoT KAP! LAU-
RUS INGATLAN. TEL.: 06 20 960-0600

 EGÉSZSÉGÜGy 
FoGSoRoK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA So-
RoNKÍVÜL. FoGSZABÁLyZÓ, FoGFEHÉRÍTŐ. 
MoZGÁSKoRLÁToZoTTAKHoZ HÁZHoZME-
GyÜNK! HÉTVÉGI ÜGyELET. FoGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZToSÍToTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FoGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA 
KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016

GyÓGyPEDIKŰR, MANIKŰR, KoZMETIKA 
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASZ-
SZÁZS, GyANTÁZÁS) oTTHoNÁBAN. ULTRA-
HANGoS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 206-4801

Állapotfelmérések (kézi, gépi), talpmasszázs, 
fülgyertyázás, nyirok- és visszérterápia, mág-
neses biorezonancia-kezelés, egyéni számító-
gépes lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és 
kezelés, gyógymasszázs, gyógytorna, kinezo-
lógiai tapasz. www.vivientalpai.hu, facebook: 
vivientalpai gyógycentruma, 1024 Fillér u 10/a, 
bejelentkezés: 06 20 254-4633, tel.: 316-2596.

 VÍZ-GÁZ-VILLANy 
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, 
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603

VÍZSZERELÉS, VILLANyBoJLEREK VÍZKŐTELE-
NÍTÉSE, 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

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330, 
06 20 491-5089

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS 
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITE-
LEZÉSSEL. 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

VILLANySZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAP-
CSoLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BEKÖTÉSE 
ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BoDA ZSoLT 
VILLANySZERELŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 06 
30 333-6363

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

 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, bádo-
gos-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, dugulás-
elhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.com 
Tel.: 06 70 250-9132

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZoBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VIL-
LANySZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GARAN-
CIÁVAL. HALÁSZ TIBoR. TEL.: 202-2505, 06 30 
251-3800

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, 
szőnyegpadló lerakása. Minőségi, precíz munka, 
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) Csapó György. 
Tel.: 06 31 780-6430, 780-3732, festesma.iwk.hu

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

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, festés-má-
zolás, veszélyelhárítás, dryvitszigetelés, bádogozás. 
Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

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

Apróhirdetések

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. június 1., lapzárta: 2019. május 22. 
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. május 24.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik 
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
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Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, zo-
máncolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 06 20 
233-1681

Lakásfelújítás: Festés (egészségügyi, tisztasági). 
Mázolás, parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, villanysze-
relés szakemberekkel. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 
499-1814

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automa-
tikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések. 
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 
06 20 978-7429

RÉZ- ÉS RoZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERE-
LÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, zsanérok cse-
réje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése. 
Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483

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, festés-ta-
pétázás. Tel.: 06 70 250-9132

Generálkivetelező házai teljes körű felújítását, 
villanyszerelését, burkolását, víz- és hőszige-
telését, gipszkartonszerelést, nyilászáró-cserét, 
asztalos munkákat és helyreállításokat 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 búto-
rát, legyen szó antique, modern bútorról! Nagy 
szövetválasztékkal, díjmentes felméréssel ál-
lunk rendelkezésére! Hívjon bizalommal! Frank 
Csaba. Tel.: 06 30 945-3042

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MoSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES TAPASZ-
TALATTAL, GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 
06 20 937-8110

 ELEKTRoNIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁT-
ÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSoK. TEL.: 201 5368, 06 20 
537-6281

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

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

 REDŐNy 
REDŐNyÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, REDŐNy, RELUXA, SZÚNyoG-
HÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 
20 934-5728

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, perme-
tezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, tereprende-
zés, kerítésépítés. Ingatlanok teljes körű köműves, 
szigetelési, festési, tetőjavítási munkáinak elvég-
zése. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.:781-
4021, 06 20 259-6319

KERT- ÉS FAGoNDoZÁS, FAVÁGÁS, GALLYAPRÍTÁS. 
KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, HELYI VÁLLALKOZÁS. 
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

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

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festmé-
nyeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és 
ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagya-
tékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, info@
tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 
06 20 391-5543

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, CSIPKÉT, 
KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉ-
PEKET, VARRÓGÉPET, BIZSUKAT, BoRoSTyÁNT. 
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

RÉGI PÉNZT, ÉRMÉT, PLAKETTET, BÉLyEGET, 
KÉPESLAPoT VÁSÁRoLoK. Tel.: 06 70 383-5004

Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-na-
gyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, órákat, régi katonai kitüntetések tárgyait stb., 
teljes hagyatékot. Üzlet: IX., RÁDAY UTCA 6. heren-
di77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151

Gyűjteményem kiegészítésére KIS- ÉS NAGyLE-
MEZEKET, műsoros hangkazettákat korrekt áron 
vásárolnék. Tel.: 06 20 363-2050

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNyVEKET, KÖNyVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), 
KÉPESLAPoKAT, MŰTÁRGyAKAT ANTIKVÁRIU-
MUNK VÁSÁRoL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 425-6437

Hanglemezeket keresek magas áron. Tel.: 06 
30 346-7378, 335-5164

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
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
Vállalunk: bontás, falazás, nyílászárócsere, asztalos 
munkák, lakatos munkák, glettelés, homlokzatszige-
telés, hideg-, melegburkolás, kartonozás, sittelhor-
dás, tetőfedés, tereprendezés. Tel.: 06 31 789-2176, 
06 20 806-2091
Parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázolás 
referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.:06 20 945-
5473, 06 30 499-1814
ÚJ FoDRÁSZAT NyÍLT a Hűvösvölgyi út és a Bognár 
utca sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA PIROSKA 
(06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06 70 224-3725), 
MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) éa 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, FŰKA-
SZÁLÁS, BoZÓTIRTÁS, KERTRENDEZÉS. GALLyA-
ZÁS, VESZÉLyES FÁK KIVÁGÁSA ALPINTECHNI-
KÁVAL IS. TEL.: 06 30 994-2431

KÉSZPÉNZÉRT GÉPKoCSIKAT VÁSÁRoLUNK, HI-
VATALoS BoNTÁSI IGAZoLÁSSAL, INGyENES 
SZÁLLÍTÁSSAL. TEL.: 06 30 455-8719

Eladnám soproni üdülőszövetkezeti hétnapos 
kétszobás appartmentemet konyhával, kertre 
néző balkonnal, tv-vel, fürdőszobával 130 ezer 
forintért, 7+1 napos appartmentet 140 ezer fo-
rintért és hétnapos appartmentet 135 ezer forin-
tért. Személyes megbeszélésre, tel.: 202-5953, 
06 30 549-3050

 TÁRSKERESÉS 
A FEHÉR oRCHIDEA Társközvetítő Iroda várja 
komoly társkeresők hívását. Tel.: 06 30 974-
1056, 06 20 487-6047

Találja meg társát, szabadidőpartnerét több mint 
25 éve, hagyományos értékeken alapuló, sikeresen 
működő társkereső irodámban. Klubesték, rendez-
vények, programok! Kiss Etelka. Tel.: 269-4589

 EGyÉB 
Féltő, gondoskodó tartási szeződést kötne idős 
személlyel budai értelmiségi házaspár. Tel.: 06 
30 277-6622

45 ÉVES MEGBÍZHATÓ NŐ ELTARTÁSI VAGy 
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNE INGATLAN-
RA IDŐS SZEMÉLLyEL HAVI FIZETÉS ÉS TELJES 
ELLÁTÁS FEJÉBEN. HÍVJoN BIZALoMMAL. TEl.: 
06 20 229-0986

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

Horgászbotok tartozékkal. Kocsira való csomag-
tartó. Tel.: 06 30 835-5481

HELLo, FELNŐTT, ES NAGyoN ELFoGLALT 
GyERMEKEK! SZERETŐ GoNDoSKoDÁST 
AJÁNLoK EGyEDÜL ÉLŐ SZÜLEITEKNEK, 
HoGy KEVÉSBÉ ÉREZZÉK TÁVoLLÉTETEKET. 
LEINFoRMÁLHATÓAN MEGBÍZHATÓ, KED-
VES, INTELLIGENS, DIPLoMÁS SZAKEMBER. 
JUDITH, A SENIoRMENToR: TEL.: 06 70 406-
5835

Kedves, szeretetteljes pár három kis gyermekkel 
keres pótnagyszülőket és egyúttal közös, családi 
hangulattal megtölthető otthont eltartási szerző-
dést vállalva. Nemzedékek kézenfogva, avagy együtt 
szép az élet jeligére. Tel.: 06 70 211-5964

Életjáradéki szerződést kötne fiatal értelmiségi 
házaspár gyermekei számára. Minden megol-
dás érdekel. Kérem, hívjon bizalommal. Tel.: 
06 20 916-6468

Életjáradéki szerződést kötnék idős hölggyel vagy 
úrral „megbízhatóság” jeligére. Hegyaljai Noémi, 
tel.: 06 20 967-8626

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!

Órákat készpénzért vásárolunk!

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc, 
fülbevaló, bross felvásárlás!

Törtarany 
és fazonarany 
felvásárlás!

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany: akár: 100 000 Ft

I.W.C. SCHAFFHAUSEN
Acél: akár 250 000 Ft

Arany: akár 500 000 Ft

A Közkincs Egyesület
„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

Svédmasszázs
Talpmasszázs
Nyirokmasszázs 
Jász Andrea
www.jaszandrea-masszazs.oldalunk.hu

+36 30/319 0991
1026 Budapest, Júlia utca 5.

Szeretettel várom! 
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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.

június 14.
péntek 19.00

Woody Allen: 
FÉRJEK 
ÉS FELESÉGEK
Orlai Produkció
Rendező: SZABÓ MÁTÉ
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.
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A rejtvény fő soraiban Meryl Streep gondolatát rejtettünk el. 
A 2019/7. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Nem rázhatsz ke-
zét ökölbe szorított kézzel”. A helyes megfejtést beküldők közül három 
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a 
Férjek és feleségek című előadásra, amely június 14-én 19.00 óra-
kor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Gacsádi Albertné, 
Herzog András és Hranovszky Mónika. Gratulálunk! A nyereménye-
ket személyesen vehetik át a művelődési központban. A nyereménnyel 
kapcsolatban a 06 20 325-1414 telefonszámon kaphatnak további in-
formációt. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 
Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre 
legkésőbb 2019. június 1-ig.

2019 Tavaszi - Nyári akciónk:
1 gép esetén - 10% engedmény
2 gép esetén - 20% engedmény
3 gép esetén - 30% engedmény

a beszerelés munkadíjából!

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.

megérkezett egy 
igazi mindennapi bor

2945 ft*
egységár (ft/liter): 3927 ft

*webshop ár

liebling
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2019. május 25. 

(szombat) 

10-16 óra

RÓZSAKERT

GYEREKNAP
Szeretettel várunk Gyereknapi bulinkra 
és izgalmas sportvetélkedőnkre!
Számtalan program közül válogathatsz, ha ellátogatsz hozzánk!
• Kreatív kézműves foglalkozások;
• Hawaii és flamingó díszek, képeslap-, karkötő- és medálkészítés;
• Csúszdás akadálypálya, Rózsakert ugrálóvár;
• Arcfestés;
• Rajzverseny: Álomnyaralás címmel;
• Ügyességi sport vetélkedők – Sportversenyek 10 órától  
   minden egész órában, utolsó verseny 14 órakor kezdődik.

A Sportverseny díjai: Rózsakert Kupa, Líra könyvek, 
JátékVár és WENGA Home & Bistro ajándék utalvány, Papír-
Sziget ajándékcsomag, s.Oliver ajándék, a-Wear Sport ajándék,  
Tincses-sziget gyermek élményfodrászat és CIB Bank termékek.

Valamint különdíj a Tóbiás Optikától és a Holiday Animationtől!
... és rengeteg további meglepetés, senki nem marad ajándék nélkül!

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74. 
www.rozsakert.hu
E RozsakertBevasarlokozpont

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft., mint Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény 
látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken közzéteheti, részletekért, kérem tájékozódjon a www.rozsakert.hu oldalon!


