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Átadták a Szent Ferenc Kórház új épületszárnyát

Felavatták a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítására szakosodott Budapesti Szent Ferenc Kórház új
szárnyát Láng Zsolt II. kerületi polgármester, Varga Mihály
pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési
képviselő részvételével május 24-én. Az épület helyet
ad újabb negyven betegágynak, a képalkotó részlegnek,
szakrendelőknek, rehabilitációs tornateremnek és négy
önkormányzati háziorvosi praxisnak. A kórház jelenlegi
befogadóképességét közel megkétszerező új épületet Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök áldotta meg.
A fejlesztés finanszírozása jelentős részben kormányzati forrásból valósult meg, ami önkormányzati, rendi és
magántámogatásokkal egészült ki. Ezzel elkészülhetett
az Egészséges Budapest Program (EBP) fejlesztéseihez
kapcsolódó első új kórházépület. Az Assisi Szent Ferenc
Leányai Kongregáció által fenntartott kórház új épületszárnyának kivitelezője a Market Építő Zrt. volt, a vállalat
társadalmi felelősségvállalási programként bekerülési
áron végezte a teljes kivitelezést. A régi épület felújítása
idén szeptembertől várható. (Folytatás a 3. oldalon.)

MILLENÁRIS
JÚNIUS 14-15.

Részletek a 4-9. oldalon.
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KÖZÉRDEKŰ

HIVATALI NYITVATARTÁS

BUDAPEST II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIHELYEZETt IRODÁI
Adóügyi Osztály

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

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

Ellátási Osztály

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

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

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek,
Általános igazgatási ügyek

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

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

Intézményirányítási Osztály

Környezetvédelmi
Osztály

1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu
1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5725
E-mail: kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
hétfő: 13.30-18.00, szerPanaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöldszám: (06 da: 8.00-16.30, péntek:
80) 204-965
8.00-11.30
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

Városrendészeti
Osztály
Hidegkúti Rendészeti
Központ

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

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

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

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

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

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Közterületi bejelentés

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

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

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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Telefon: 896-2383
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu
Kormányzati ügyfélvonal:
1818

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

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

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

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

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

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

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

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

Hétfő: 13–17
Szerda: 8–17
Péntek: 8–12

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.
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Országosan kiemelkedő
részvételi arány a II. kerületben

Magyarországon is lezajlott az európai parlamenti képviselők választása május 26-án.
A valasztas.hu oldalon 99,99%-os feldolgozottság mellett megjelent tájékoztató
adatok szerint a magyarországi EP-választást a leadott szavazatok 52,62 százalékával a Fidesz nyerte. Az elnyerhető 21 EP-mandátumból 13 hely az övék. A második a
Demokratikus Koalíció lett 16,08 százalékkal, így 4 képviselőt küldhetnek Brüsszelbe.
A harmadik 9,83 százalékkal a Momentum lett, 2 képviselőjük mehet az Európai Parlamentbe. Az MSZP 6,62%-os és a Jobbik 6,36%-os eredménnyel 1-1 képviselői helyet
nyert el. Az országos részvételi arány 43,26% volt.
A II. kerületben kiemelkedően magas volt a szavazáson a részvételi arány: a
névjegyzékben szereplő 65 310 fő közül az urnáknál 41 165 választópolgár jelent
meg, ami 63,03%-os részvételt jelent. Nem szavazott: 24 145 fő, a választásra
jogosult polgárok 36,97%-a. A valasztas.hu oldalon megjelent, Budapest II. kerület
eredményei, a listákra leadott érvényes szavazatok alapján:

A II. kerületi eredmények
FIDESZ-KDNP 44,21%

MOMENTUM 20,90%

MUNKÁSPÁRT
0,18%
MI HAZÁNK 1,30%
JOBBIK 1,96%
LMP 3,14%
MKKP 3,61%

DK 16,31%
MSZP-PÁRBESZÉD 8,39%

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőn és szerdán 10–18, kedden
és csütörtökön 8–15, péntek 9–14 óráig. Június 11. és augusztus 20. között nyári nyitvatartás:
péntekenként 9–12 óra között. Telefonszám: (06 1) 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
Ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés
nyitvatartási időben a (06 1) 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06
20) 374-2086-os számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.
facebook.com/kdnpbp2.
Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselője)
irodája hétfőn 12-16, szerdán 13-17, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út
118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az MSZP II. Kerületi Szervezetének irodája hétfő és csütörtök 12-18 óra között,
valamint kedd, szerda, péntek 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. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon nyitvatartási időben.
E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást
tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon.
Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén 16-18 óráig a
1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra között a Gyertyás vendéglőben (1028 Hidegkúti út 172.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös
telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, Facebook: Jobbik Második Kerület).
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs minden hónap
első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata Klubban, a 1126 Márvány
utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája merül fel, kérik, hogy a
(06 1) 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
A Párbeszéd Magyarországért helyi képviselője Kovács Márton. Fogadóóra előzetes
időpont-egyeztetést követően a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.
Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja az érdeklődők
jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.

Megváltozott telefonszámok a Rét utcai rendelőben
Június 1-jétől megváltozik a Rét utcai házi gyermekorvosok telefonszáma. Az eddigi
gyakorlattól eltérően mindenkinek külön telefonszáma lesz, ami csak az ő rendelőjében fog csörögni. Dr. Tímár Teréz: (06 1) 225-8102, Dr. Tapodi Adrienn: (06
1) 212-4268, Dr. Czok Melinda: (06 1) 225-0800. Dr. Cesko Izabella lapzártáig
nem kapta meg új telefonszámát, arról a honlapon, a http://www.masodikkerulet.hu/
intezmenyek/egeszsegugyiintezmenyek/orvosikorzetek cím alatt lehet tájékozódni.
A védőnők telefonszáma változatlan marad: (06 1) 212-4951.
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Kerületünk országos jelentőségű
egészségügyi beruházással gazdagodott

(Folytatás az első oldalról.)

Magyarországon vezető elhalálozási oknak számítanak a kardiovaszkuláris betegségek, ezen
javítani csak jó minőségű rehabilitációs, betegedukációs programokkal és a betegek családjának bevonásával lehetséges. Erre lehet jó példa
a Széher úti Budapesti Szent Ferenc Kórház.
Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója
köszöntőjében elmondta, hogy az intézmény
a kardiológiai rehabilitáció területén a közép-magyarországi régióból kétmillió ember
ellátásáért, köztük a II. kerületiekéért is felel.
– A fejlesztéssel javulhatnak a szív- és érrendszeri megbetegedések halálozási mutatói,
amihez jó minőségű rehabilitációs, betegedukációs programok is kellenek. A kórház a
beruházást jelentős kormányzati forrásból, az
egyházzal, a fenntartó renddel, a II. Kerületi
Önkormányzattal és magánadományozókkal
szoros együttműködésben valósította meg.
A főigazgató elmondta, a fejlesztés következő
lépése a kórház régi épületének teljes rekonstrukciója lesz, aminek köszönhetően százötven
ágyon végezhetik a kardiovaszkuláris rehabilitációt, a transzplantáltak utókezelését és a
végstádiumú szívelégtelenségben szenvedők
palliatív ellátását is. A tervek szerint a jövőben
oktatói, esetlegesen egyetemi tanszéki szerepet
is betölthet, továbbá egészségügyi szakdolgozói
képző- és gyakorlóhely is lesz az intézmény.
Láng Zsolt II. kerületi polgármester azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat évente több
millió forinttal segíti a kórházat, és mintegy
félmilliárd forinttal járul hozzá a városrész
egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez.
– Az önkormányzat hosszú évek óta az itt élő
közösség növekvő igényeihez igazodva fejleszti
a szolgáltatásokat, így az egészségügyi ellátást is.
Az elmúlt években többek között átadhattuk a
pesthidegkúti mentőállomást, felújított nappali
gondozási központ várja a demens betegeket,
létrehoztunk egy mozgásszervi-rehabilitációs
központot, rendszeresen tartunk ingyenes szűrővizsgálatokat, valamint korszerűsítjük szakorvosi és háziorvosi rendelőinket. A Lipótme-

Varga Mihály pénzügyminiszter, Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc Kórház főigazgatója, Mohos Gábor
esztergom-budapesti segédpüspök, Láng Zsolt polgármester, valamint Miliczká Gabriela Skolasztika nővér, az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció regionális elöljárója

zőről korábban a Széher útra költözött rendelő,
valamint két Lotz Károly utcai családorvosi praxis ősszel szintén a kórház most átadott épületébe kerül, amivel az érintett lakosság modern
rendelőt és jó kórházi infrastruktúrát kap.
A polgármester jelezte, hogy az Egészséges
Budapest Programon (EBP) belül a II. kerület
kiemelt helyszínnek számít, itt zajlik az Irgalmasrendi Kórház és az Országos Reumatológiai
és Fizioterápiás Intézet korszerűsítése, a Frankel Leó úti egészségház építése, amelyben 28
szakellátás kap helyet, valamint centrumkórházi minőségben fejlesztik a helyieket is ellátó
Szent János Kórházat.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter azt hangsúlyozta, hogy a kórház felújítása példaértékű összefogás eredménye.
– A felújításra 2,7 milliárd forintot fordított a
kormány, amihez a pénzügyi tárca további 200
millió forinttal járult hozzá. Azt reméljük, hogy
a kórház fejlesztése az EBP-hez kapcsolódóan
mintaprojekt lehet – tette hozzá. – A Szent Ferenc Kórház fejlesztése a kormányzati támo-

gatáson túl további 500 millió forint uniós
forrásból, II. Kerületi Önkormányzat 80 millió forintos támogatásából és 130 millió forint
saját forrásból valósul meg.
Varga Mihály pénzügyminiszter, a II. és a III.
kerület országgyűlési képviselője az Egészséges Budapest Programról elmondta, pénzügyi
fedezete rendelkezésre áll, a magyar gazdaság
van olyan jó állapotban, hogy ilyen típusú fejlesztéseket is finanszírozzon.
– A programra idén 42 milliárd forint áll
rendelkezésre, és általa négy centrumkórház
jön létre, 24 társkórház és 32 szakrendelő újul
meg – fűzte hozzá.
Varga Mihály szót ejtett az elmúlt időszakban
történt fejlesztésekről, például a Szent Margit
Kórház épületének korszerűsítéséről és eszközparkjának fejlesztéséről is. Jelezte, minderre
úgy nyílt lehetőség, hogy más területekről nem
kellett forrásokat elvonni.
Az eseményen részt vett Dankó Virág alpolgármester, valamint Ernyey László, az egyházi és
karitatív szervezetek tanácsnoka.
szeg

Kétágyas, fürdőszobás kórtermek, korszerű eszközök és jól felszerelt vizsgálóhelyiségek várják a betegeket – köztük a II. kerületieket is – a Széher úti kórházban
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JÚNIUS 14. 20.00
A II. Kerület Napján pénteken a Millenárison
fellép Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes,
zeneszerző, a magyar zenei élet egyik
meghatározó előadója, aki önálló koncertjei
mellett számos hazai fesztivál kiemelt
sztárfellépője. Ákos ezer szállal kötődik
a II. kerülethez, gyermekei Pestidegkúton
tanulnak, évek óta a Klebelsberg Kultúrkúriában készül koncertjeire és a közelmúltban
városrészünkben épült fel a stúdiója is.
Ákos a tavalyi jubileumi koncertjei után sem pihen. Az idei évet is a turnézásnak szenteli: a múlt
év végi Aréna-koncertjének zenei felállásával, egy
intenzív rockturnéval járja az országot. A Turné
2019 műsora közel húsz állomáson mutatkozik
be az év során, ennek egyik kiemelt állomása a II.
Kerület Napja a Millenáris Parkban, június 14-én.
Budapesten nagyon ritkán látható Ákos, leginkább
az év végi Aréna-koncertjein.
Az egykori Bonanza Banzai együttes énekese,
szövegírója, zeneszerzője, szólistaként is népszerű és

Halász Judit

„A dal ugyanaz marad”!

JÚNIUS 15.
10.30

– A II. kerület 42 éven keresztül volt életem színhelye! Jóformán minden apró
része ismerős nekem, itt érzem magam otthon. Ha végigmegyek a Pasaréti
úton, szinte minden második házról tudok valamit, hogy ki lakott vagy ki lakik
benne, kié volt hajdanán és kinek a tulajdona ma. Nekem Pasarét és Törökvész
környéke a legkedvesebb, de Rézmált is szeretem, a fiamat annak idején a
Marczibányi térre vittük mindennap iskolába. Szinte minden évben fellépek a
II. Kerület Napján, ősszel újra a Marczin szerepelek. Bár elköltöztem, egyáltalán
nem szakadtam el a kerülettől.
A koncertjeim ma már nemcsak a gyerekeknek szólnak, hanem az őket kísérő
felnőtteknek is, egyszóval a családoknak. Régi és újabb dalokat is énekelek, mert
sokszor a közönségtől kapom a hírt, hogy mit szeretnének a legtöbben hallani.
De a tisztán gyerekekből álló közönséget nagyon szeretem.
Nem hiába mondom gyakran, hogy sokat tanultam tőlük, mert másként viselkednek, mint a felnőttek, még él bennük az a természetes véleményformálás,
amelyet az évek során lassan elvesztenek. A zene nagyhatalom, az érzelem
minden húrján képes megmozgatni az embert, ambicionálhat és gúzsba köthet,
jókedvre deríthet és elszomoríthat. Az én koncertemről, remélem, jókedvűen men-

Blahalouisiana

termékeny előadó a kilencvenes évektől napjainkig.
Az éneklés mellett akusztikus és elektromos gitáron,
basszusgitáron, szintetizátoron és dobon is játszik.
A II. kerületi közönség is többször élvezhette már
koncertjeit, legutóbb egy irodalmi összeállítással
örvendeztette meg hallgatóságát: 2018 januárjában
Arany János verses estjével emlékezett a magyar
kultúra napjára a Kultúrkúriában.
– Sok koncert vár rám, rengeteg próba és hangszerelési munka, de új dalok és kiadványok is.
A dalok mellett verseket és elbeszéléseket is írtam
az elmúlt években, elképzelhető, hogy belátható
időn belül ezek is megjelennek. Sokáig a családi
házunkban kialakított műhelyben dolgoztam, de a
produkciónk kinőtte ezeket a kereteket, így néhány
éve a kerületben épült fel az új hangstúdióm. Emellett évek óta állandó próbahelyünk a Klebelsberg
Kultúrkúria: elsőként mi kezdtünk itt próbálni a
nagy turnék előtt, azóta már sok zenész követi
a példánkat – nyilatkozta korábban lapunknak a
népszerű zenész.

nek haza és nem felejtik, ha bármi történik is velünk, „A dal ugyanaz marad”!
Mivel a színházi szezonban a Vígszínházban játszom, a nyarat kikapcsolódásra,
feltöltődésre, pihenésre szánom. Szünetet tartok majd, mint az iskolások. Annyi
minden történik a világban, amivel a szezon folyamán ritkán tudok foglalkozni,
hogy a nyarat általában ezeknek szentelem.

18.00

„Egy koncert különlegességét mindig
az ott lévő emberek adják”

2012-ben alakult meg Székesfehérváron a Blahalouisiana
együttes, amely rövid idő alatt nagy népszerűségre tett
szert. Ennek egyik oka a zenekar széles műfaji palettája; a beat-, a rock-, a pop- és soulzenében egyaránt
otthon vannak. A Blahalouisiana most először lép fel
a II. kerület ünnepén.
– A II. Kerület Napján a nyári fesztiválokra összeállított
dalainkat fogjuk eljátszani – nyilatkozta megkeresésünkre a zenekar vezetője és énekese, Schoblocher Barbara.
Játszottunk már a környéken, de ezen a rendezvényen
még nem. Pozitív érzésekkel készülünk, izgatottan próbálunk, reméljük nagyon jó kis koncert lesz.

Egy koncert különlegességét mindig az ott lévő emberek adják. Számunkra minden koncert nagyon különleges,
épp ezért várjuk ezt is. Nagyon izgalmas nyarunk lesz,
szinte az összes fesztiválon ott leszünk és sok városi
rendezvényen is lehet majd velünk találkozni. Éppen
most vettünk fel egy új albumot Prágában. Május 30-án
jelent meg róla egy új dal, amihez klipet is készítettünk.
A teljes albumot szeptemberben fogjuk megmutatni a
nagyközönségnek.
Budán lakom, az utóbbi időben több okból is sokat
járok a II. kerületben, szeretem ezt a környéket. A zenekar
többi tagjával együtt mindenkit várunk a Millenárisra!

6. OLDAL

A II. KERÜLET NAPJA

BUDAI POLGÁR

Igazi sztárparádé

JÚNIUS 15., A MILLENÁRISON
19 órától

Charlie

„A legnagyobb slágereket mindig eljátsszuk”

Számos zenekarban játszott, számos műfajban énekel, jellegzetes
hangjáról azonban rögtön felismeri bárki, aki csak egyszer is hallotta. Horváth Charlie Liszt Ferenc-díjas énekes, a rock, a dzsessz,
a blues, a soul és a funky egyik legkitűnőbb hazai tolmácsolója.
A II. kerületben élő muzsikust először 2015-ben, majd 2017-ben
köszönthettük a II. Kerület Napja fellépőjeként. A közönség legnagyobb örömére az idei fesztiválra is elfogadta az önkormányzat
meghívását. – A legnagyobb slágereket mindig eljátsszuk, hiszen
tudom, hogy a közönség ezt várja tőlem – nyilatkozta a korábbi
kerület napi fellépés kapcsán a zenész, és idén sem lesz ez másképp.
A slágerek mellett igazi zenei csemegék is lesznek, hiszen fantasztikus zenészekből áll a zenekar, amely ilyenkor megmutathatja
hangszeres virtuozitását.
Charlie rengeteget utazik, országszerte számos fellépés vár rá,
de mint mondta, szűkebb hazájában, a II. kerületben mindig nagy
örömmel áll színpadra.

Szűcs Judith

„Minden fellépésemről
nagyon szép emlékeket őrzök”

– Szinte nincs olyan hely Magyarországon, ahol ne léptem volna fel.
Szerepeltem már a II. kerületben is
– ha nem is túl gyakran –, de minden
fellépésemről nagyon szép emléket
őrzök. A II. Kerület Napján a nosztalgiaparti résztvevője leszek. Sokan
szeretik újra és újra meghallgatni a
régi slágereket, amelyek visszahozzák
fiatalságukat, életük egy-egy kiemelt
pillanatát: ez a dal szólt, amikor megismerte a szerelmét, erre táncoltak a
diszkóban azon a csodás nyáron és
így tovább. Rengeteg olyan fellépésre
is hívnak, ahol házassági évfordulót,
születésnapot ünnepelnek, ez nagyon
megtisztelő.
Engem elsősorban diszkóslágereimről ismernek. Büszke vagyok rá,
hogy én voltam – sőt, én vagyok – a
diszkókirálynő! A régi slágerek mel-

lett szerencsére az új dalokra is van
fogadókészség. Nem szeretnék csak
az egykori dalaimból élni, számomra is fontos, hogy legyenek olyan új
nóták, amelyek megállják a helyüket,
amelyeket a közönség kedvel. A rádiók ezeket nemigen játsszák, magam
népszerűsítem az újabb dalokat a
fellépéseimen. A II. Kerület Napjára
is vegyes műsorral készülök, több
korszak, több stílus – diszkó, latin
stb. – mutatkozik majd be.
A nyár az előző évekhez hasonlóan
a munkáról fog szólni. Rengeteg meghívást kaptam falunapokra, szabadtéri rendezvényekre. Bár sokat kell
utaznom, ami időnként fárasztó, de
a fellépés óriási élmény számomra,
és remélem, a közönség számára is.
A Millenárisra és az egyéb helyszínekre
is sok szeretettel várok mindenkit.
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a nosztalgia partyn
Radics Gigi

„A zene mindent kifejez”

– A II. Kerület Napján szeretnék
bemutatni néhányat a legújabb
dalaimból. Már védjegyemmé
vált néhány világsláger, amit
az itthoni közönség egyenesen
követel tőlem, ezért biztosan
felcsendülnek ezek az örökzöldek is. Voltam már korábban is
vendég a II. Kerület Napján és
nagyon szeretem a kerület közönségét, ezért boldog és hálás
vagyok az újabb meghívás miatt.
Bár nem olyan régen tértem
haza Amerikából, már volt néhány koncertem, de az Abrakazabrával azóta, hogy megérkeztem ez lesz az első közös
zenélésünk. Többek között ez
is oka, hogy nagyon várom a
rendezvényt. A zenekarral is-

merjük egymás rezdüléseit, ami
egy fergeteges koncertet ígér.
Minden koncertre úgy készülök,
mintha az első és a legkülönlegesebb lenne.
Bár nem itt lakom, nagyon
kedvelem a kerületet, az egyik
legszebb és legélhetőbb városrész Budapesten. Nemcsak fellépni szeretek itt, de imádom a
kerületi kávézókat is, és édesanyám gyakran jön az itteni
bevásárlóközpontba ruhákat
vadászni nekem. Tavaly én is
budai lettem, mivel hét év után
elköltöztünk a családommal pesti otthonunkból.
Folyamatosan készülnek az új
dalaim, a többi egyelőre meglepetés. A gigiradics.com web-

Korda György
és Balázs Klári

oldalon frissítjük a koncertlistát,
ott lehet követni, hogy éppen
merre járok a nyáron.
A zene, számomra minden
tekintetben a kifejezés legfontosabb eszköze. A szerelem, a
boldogság, a veszteség, a csa-

lódás vagy a bánat és az összes
energia közvetítése működik a
zenén keresztül. A zene mindent
kifejez, ezért is hallgatok a raptől
az operáig minden stílust, mert
én is mindenféle érzést megkapok a különböző műfajok által.

„A legnagyobb ajándék az, amikor a koncerten
az emberek velünk éneklik a dalokat”
Korda György: – Idén az egyik legnagyobb örömöm,
hogy most először a II. Kerület Napján is fel fogunk
lépni. Piros betűs nap lesz, mást nem is szervezünk akkorra, nagyon készülünk rá. Kis túlzással már lassan fél
évszázada a II. kerületben élünk feleségemmel. 1974ben a Vihorlát utcában vettem egy kis nyaralót, amit
1984-ben adtam el. A hetvenes években alig laktak
erre, de ismertem pár színészóriást, akinek már akkor
is ez a városrész volt az otthona. A szomszédságomban
lakott Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc, Sinkovits Imre
is. Túlzás nélkül mondhatom, hogy testestül-lelkestül
kerületi vagyok. A Frankel Leó úti résztől kezdve a
Szépvölgyi-tetőn át mindegyik városrészt szeretem,
bejártam. És itt működik a panziónk is.
Balázs Klári: – Erre sétáltunk egy téli napon és megszerettük az egész környéket. Akkor egy romház volt itt,
aminek a helyén építettük aztán a villánkat a kilencvenes
évek végén. Ez egy kis családi hotel, amelyben nekünk
is van egy külön lakrészünk. Gyuri „kicsimnek” becézi. Örömet szerez a vendégeinknek, és abban bízunk,
hogy a kerület hírnevét is öregbíti. Nemrég kapta meg
legújabb „kiegészítőjét”, a Piano bárt.
A nyáron sok-sok fellépés vár minket, boldogság,
hogy a II. Kerület Napja mellett először énekelünk
majd Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei
fesztiválján, a VOLT-on.
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A MILLENÁRISON
Főzőverseny

Kóstoló a II. kerületi nemzetiségek
konyhájából

ól
14 órát
székelykáposzta?

Kié a jobb bográcsos

A mindig sokak által várt, hagyományos kerület napi főzőversenyen idén hat
csapat vesz részt. A II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, illetve a II. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai, a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjai, a II. kerületi iskolák igazgatói és a Közép-Budai Tankerületi Központ
képviselői, a II. kerületi Idősügyi Tanács delegáltjai, valamint idei díszvendégünk, Kolozsvár csapata méri össze tudását a bográcsos székelykáposzta
elkészítésében. A zsűri tagjai: Láng Zsolt polgármester, Széll Tamás és Bíró
Lajos sztárséf, valamint Mautner Zsófia gasztroblogger. A verseny lezárultával
a több száz adag ételt a látogatók el is fogyaszthatják.

Június 15-én szombaton délben nyitja meg kapuit az Ízek utcája, ami régóta az egyik kiemelt
eseménye a II. Kerület Napja rendezvénysorozatnak. A látogatók a II. kerületi nemzetiségi
önkormányzatok hagyományos ételeiből kóstolhatnak, miközben nemzetiségi hagyományőrző
együttesek énekes-táncos műsorokkal lépnek fel.

Ki mit kínál?

Bolgárok: kebapcse, sopszkasaláta és ljutenica (ajvár). Görögök: fasírt,
szőlőlevélbe tekert rizs, tzatziki, pita. Horvátok: burek. Lengyelek: chlodnik
(hideg joghurtos céklaleves), bigos (káposzta hússal) és placek (lepény kelt tésztából). Németek: tácskedli (krumpligombóc) tokánnyal. Örmények: piláf (rizses,
baromfihúsos, fűszeres, szárítottgyümölcsös étel) és almás táska, mézes sütemény.
Romák: sakh – különleges káposzta roma módra. Ruszinok: tokán (puliszka).
Szerbek: csevapcsicsa és pljeskavica ajvárral, kajmakkal, vagy paszuly szárított,
füstölt oldalassal. Szlovákok: szlovák káposztaleves (kapusztnicával), juhtúrós
sztrapacska és rétes. Ukránok: burgonyás és édes varenyiki.

Jó ebédhez szól a nemzetiségi muzsika

gyüttes lép
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat meghívására a Polonez Lengyel Néptánce
II. Kerület
a
meg
hívta
Kórust
Szlovák
i
Budapest
fel. A Szlovák Önkormányzat az Ozvena
vendégül.
látja
Együttest
nyőrző
Hagyomá
Bolgár
Zornica
a
nyzat
Önkormá
Napjára. A Bolgár
at.
látogatók
a
invitálja
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pedig Esztergomi Ricsi műsorára

A zsűri tagjai
Széll Tamás Michelin-csillagos séf
Első magyar szakácsként bejutott a Bocuse d’Or
szakácsverseny döntőjébe. Az évek során több
helyezést szerzett, 2016-ban pedig megnyerte a
gasztronómiai megmérettetés európai döntőjét.
2017-ben a Lyonban negyedik lett, és megszerezte a legjobb húsétel különdíját. A Stand és a
Stand25 konyhájának séfjeként Szulló Szabinával együtt kápráztatják
el remekműveikkel a vendégeket.
Bíró Lajos, a Bock Bisztró sztárséfje
Már az 1970-es években külföldi követségeken dolgozva lehetősége volt az akkori hazai
vendéglátó-ipari lehetőségeken túltekinteni,
és kísérletező séfként elsajátítani más nemzetek konyháinak ízvilágát. Az ország első kínai
éttermének konyhafőnöke volt, dolgozott a Múzeum kávéházban is, 2004 óta pedig a hagyományos magyar ételeket
új köntösben megálmodó Bock Bisztro sztárséfje.
Mautner Zsófia gasztroblogger
Közel 15 éve, még diplomataként hobbiból
kezdett el foglalkozni a gasztronómiával, és
szabadidejében írta az interneten a Chili&Vanília nevű blogját. Szívesen osztja meg ma is
rengeteg élményét, mondanivalóját a receptek
világából. Kilenc szakácskönyvnek a szerzője
és többnek közreműködője, több évig pedig televíziós főzőműsort vezetett, világszerte tartott számos magyar főzőbemutatót és részt vett
megannyi kulináris projektben.
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Családi nap JÚNIUS 15.

9 órától A színpadon
9.00–9.30-ig:

Beharangozó járkálás gólyalábakon – Gulyás László

11.45–12.30-ig: Hórihorgas lovagok
13.00–13.45-ig: Talányos mesék
14.00–14.30-ig: Táncbemutató
14.00–14.45-ig:

A fiatal kolozsvári író, Lupescu Kata könyvbemutatója
(lásd interjúnkat a keretben.)

Egész nap gyermekprogramok (gólyalábasok, mesék, bábelőadások, Tekergőtér játékok, Paprika Jancsi
csúzlizdája, véka körhinta stb.), légvárak, tízféle kézműves foglalkozás, különböző tematikus sátrak,
rendőrségi KRESZ-pálya és kisvasút várja a kerületi családokat.

További programok
A II. Kerület Napján felállított sátrakban
az alábbi szervezetek mutatkoznak be:
II. kerületi Rendőrkapitányság, BFKH
II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi
Osztály, Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma, TÉT+ Okosdoboz,
Eisberg, Munka-Kör Alapítvány, Duna
Múzeum, Net Gombász, Komposztáló
Kerület Program – komposzt játszóház
kicsiknek és nagyoknak, Duna-Ipoly
Nemzeti Park, Vöröskereszt, Szent Ferenc Kórház, Shaken baby, önkéntes
tűzoltók, Peter Cerny Alapítvány

Díszvendég: Kolozsvár

15.30: Csernik Szende mesemondó
16.00–16.45-ig:

Bábelőadás: Fabók Mancsi Bábszínháza
„A székely menyecske meg az ördög”

II. Kerület Kártyát a II. Kerület Napján!
A korábbi évekhez hasonlóan a II. Kerület Napjára idén is kitelepül a II. Kerület Kártya-sátor, ahol lehetőség lesz a kerületi
kedvezménykártya helyszíni kiváltására vagy a lejárt kártyák
meghosszabbítására,
továbbá a látogatók
megismerkedhetnek a
kártyával kerületszerte
és országosan kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatásokkal
és elfogadóhelyekkel.

A II. Kerületi Önkormányzat és a Kincses Kolozsvár Egyesület együttműködési megállapodást ír alá, amelynek
keretein belül idén augusztustól kerületünk kulturális programokkal képviselteti magát a Kolozsvári Magyar
Napokon. Ennek kapcsán a kolozsvári Lupescu Kata könyvbemutatójára látogathatnak el az érdeklődők.

„Remélem, hogy méltó képviselője leszek a városomnak”
Még mindig csak tizenhét éves,
de már többkötetes szerző az idei
II. Kerület Napja programsorozat
egyik kiemelt vendége, a kolozsvári Lupescu Kata. Szűkebb hazájában nagy népszerűségnek örvend, és most a II. kerületiek is
megismerhetik a tinédzser írót,
aki harmadik kötetét hozza el a
kerület ünnepére. Katát először
arról kérdeztem, hogy mikor kezdett el írással foglalkozni.
– Hatodikos koromban, de már másodikosan „szerelembe estem” az írással,
amint megkaptuk a tanítónőnktől az
első „szabad fogalmazás” házi feladatot. A Kalózlányt hatodikban kezdtem
el írni. Mivel ennyire kicsi voltam, ez
inkább nevezhető ösztönös vagy legalábbis öntudatlan folyamatnak, mint

egy előre eltervezett, indokolt próbálkozásnak. Zsigerből írtam, szerintem ez
volt a szerencsém.
Milyen témák foglalkoztatnak, mit
szeretnél elmondani olvasóidnak?
Nyitott embernek tartom magam, tág
érdeklődési körrel. Semmit nem tudnék
kiemelni, minden témának megvan a
maga csodálatossága. Ugyanúgy érdekel a sport, a tudományok, a művészet,
az élet elméleti és gyakorlati része. Nem
igazán vagyok az a típus, aki „megmondja
a tutit”. A Kalózlányt sem azért írtam,
hogy emelkedett gondolatokat osszak
meg az emberiséggel. Írtam, mert jólesett. Az írás mellékterméke, hogy könyv
született belőle, amit aztán ki is adtak és
most olvassák az emberek.
Milyen könyveket szeretsz olvasni?
Van írói példaképed?

14 óra

Mostanság Bukowskit, Kerouacot és
Oscar Wilde-ot olvastam. Minden műfajból megvannak a kedvenceim, és
ugyanannyira szeretem őket. Tolkient,
Romhányit, Salingert, Dosztojevszkijt és
Orwellt is nagy írónak tartom. Írói példaképem nincs, az írás az egyéniségről szól.

Mit hozol most el a II. kerületnek?
Májusban volt a harmadik könyvem bemutatója, erről lesz szó itt, Budapesten is.
Jártál már Magyarországon, a II.
kerületben?
Budapest a szülővárosom, de még csecsemő voltam, mikor visszaköltöztünk a
szüleimmel Kolozsvárra. Sokszor jártam
Budapesten, összességében egy gyönyörű,
hangulatos, történelmi város, így biztos vagyok benne, hogy a II. kerületét is hasonló
jelzőkkel lehet illetni.
Milyen érzés ilyen fiatalon Kolozsvár
kulturális követének lenni?
Nem szívesen gondolok így erre az alkalomra. Sokkalta jobban improvizálok és
jobban is kedvelem a spontán helyzeteket.
Ennek ellenére nagy büszkeséggel tölt el
ez a tudat, és remélem, hogy méltó képPZS
viselője leszek a városomnak.
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Szeretünk a II. kerületben élni, dolgozni

Eppel László volt OB I-es vízilabdázó, háromgyermekes családapa: – Ez egy zöld kerület,
nyugodt, közel van a természet,
jó a levegő, mókusokat és rigókat látok az ablakomból
és normális emberek élnek
itt. Fontos, hogy a kerületnek ezt a zöld- és természetközeliségét megőrizzük, hogy
a beépíthetőség ne változzon,
emellett fontosak a fejlesztések is.
Az új uszodára húsz éve várok. Bíztam
benne, hogy a gyerekeim nem a Komjádiban tanulnak meg úszni,
hanem itt, Pesthidegkúton. De így is nagyon örülök, mert legalább
majd el tudnak járni a megnyíló Gyarmati Dezső Uszodába. Erre
a környékre leginkább családok költöznek, egy, két, három gyerekkel. Az úszástudás alapvető, és így nem kell messzire vinni a
gyerekeket a városba a dugóban. Az uszodában van közösségi
élet, be lehet ülni a meleg vízbe, a büfébe, beszélgetni, van, aki
úszik, más csak bejön. Ez nemcsak a sportról és a mozgásról szól,
hanem elősegíti a közösségi életet. Szeretnék itt meccset játszani
a Vidám Vízilovak nevű csapatunkkal a Budapest Bajnokságban.

Drávucz Rita, a Gyarmati Dezső
Uszoda vezetője: – Hatéves korom óta az uszodában töltöm a
mindennapjaimat, sokat tudok
az uszodai életről, az uszodai
kapcsolatokról, barátságokról. A Gyarmati Dezső Uszoda
megépítése a kerületnek és a
gyermekeknek valódi közösségteremtő erőt jelent: itt élményekkel gazdagodhatnak, lesz
mód leülni beszélgetni, megélni az
együvé tartozás élményét. Túlmutat
azon, hogy bemegyünk, átöltözünk, sportolunk és kijövünk. Fontos, hogy az uszoda szeretetteli közeg legyen;
a gyerek, aki bejön, barátokkal találkozzon, jól töltse az idejét, jól
érezze magát, és persze elfáradjon, hiszen a sportolás miatt jön.
Amikor felkértek a feladatra, kimentem az uszoda melletti közösségi térre, kicsit futottam, mozogtam, aztán csak üldögéltem
és beszélgettem, feltérképeztem, hogy milyenek a közösségi kapcsolatok, az emberek. Azt láttam, hogy az itt élők nyugodtak és
nyitottak. A II. kerületben amúgy is jellemző, hogy a szép környezet
és a nyugalom miatt az emberek kedvesebbek, higgadtabbak, mint
más, mozgalmasabb kerületekben. Mi a családommal Rákospalotán
egy kis közösségben élünk, szeretjük, hogy ismerjük a hentest, jó
viszonyt ápolunk a szomszédokkal, éljük az emberi kapcsolatokat.
A II. kerület is ilyen kapcsolatokban gazdag: az emberek odafigyelnek egymásra, közös családi programokat, piknikeket szerveznek a
sportközpontban, és nekünk fontos, hogy mi is részesei legyünk a
kerületi életnek. Ezért tervezzük, hogy mi is ideköltözünk.

Horváth Lili, színésznő, háromgyermekes családanya: – A főiskolán azt mondták rám viccesen, hogy
budai úrilány vagyok, aki ki sem
mozdul a kerületből, és ebben
van igazság. Persze kimozdulok,
de ide születtem, ismerem a
péket, a kávézót, kiskoromból
emlékszik rám a közértes néni,
a fiaim ugyanabba az iskolába
járnak, mint én annak idején, és én
szeretem ezt családias érzést. A Marczibányi téren Földessy Margitnál tanítok,
ahova régen jártam, itt van a Lili Sulim – munka és félig „otthon” is;
ez a bázisom. Ez a közösség nagyon nyitott a kultúrára. Keresik az
újabb helyeket, az újabb programokat, amiből tényleg rengeteg
van. Az itteni gyerekek jól szocializáltak, nagyon odafigyelnek rájuk
a szülők, nyitottak; járnak zenére, drámára, táncra. A nagyfiam a
Vasasban kosarazik, az is nagyon jó közösség és szakmailag profi.
Csupa olyan jó dolgot találunk a kerületben, amiért nem kell messzire
menni és ez gyerekesként nagyon nagy előny. Közel van a belváros,
de kiválóak a természeti adottságok, rengeteg a zöldfelület és a
park, amelyekre nagyon figyel a kerület vezetése.

Dolhai István, a Klebelsberg Kultúrkúria igazgatója: – Nagyon szerencsés
itt programot szervezni, mert a II.
kerületiek kultúra- és közösségszeretők. A Marczibányi térre és
a Kultúrkúriába is elsősorban a
kultúra miatt jönnek az emberek, de azért is, hogy egymással
találkozzanak, beszélgessenek.
Mindkettő valódi közösségi térré vált. Ugyanakkor nagy kihívás
is kilencvenezer ember igényeire
megfelelő válaszokat találni, hiszen az
itt élők hetven százaléka értelmiségi.
A Marczibányi térnek nagy hagyományai vannak, és mára a gyerek- és ifjúsági színház egyik központja lett; Földessy Margit színházi
közösséget épít a fiatalok számára. A Kultúrkúria működéséről és
a közönségünkről nagyon sokat elmond, hogy színháztermünk
háromszáz fős és százhatvan bérletesünk van. Azt sem sok kerület
mondhatja el magáról, hogy egy tudományos előadásra vagy irodalmi
estre száz fölötti érdeklődő jön el, utána komoly kérdéseket tesznek
fel az előadónak, és olyan beszélgetések alakulnak ki, amelyeket
élmény végighallgatni. Rengeteg a baba-mama klub, babaszínházi
előadás – a II. kerület volt az első, amely ilyen előadásokat hozott.
Az anyukákból itt olyan komoly közösség kovácsolódott, hogy
nem tudunk olyan előadást meghirdetni, amely ne lenne telt házas. A Berczik Sára Budai Táncklub is nagymúltú intézmény, ahová
rengeteg gyerek iratkozik be balettre, klasszikus táncra, modern
táncra, délelőtt pedig a nyugdíjasok örömtáncot tanulnak.
A II. kerületiek öntudatos emberek és ennek hangot is adnak:
a közönségtől visszajelzéseket, építő kritikákat kapunk, és aki
hozzánk fordul, valóban segíteni akar. Ezért is szeretek ennyire a
kerületben dolgozni.

Az oldalt összeállította: NSZ

Egy idei reprezentatív kerületi véleménykutatás eredménye alapján lakosságunk 97 százaléka jó helynek, ideális
otthonnak tartja a kerületet. De vajon miért? Sorozatunkban erre keresünk választ.
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Gyermeknapi meglepetések a Kultúrkúriától

A Freak Fusion Cabaret zsonglőr- és artistaműsora, valamint a Kolompos együttes zenés-táncos koncertje estig a nagyszínpadnál
tartotta a családokat a Klebelsberg Kultúrkúria szombati gyermeknapi programján.
A hidegkúti horgásztavon délelőtt rendezett
horgászverseny legjobbjainak Láng Zsolt
polgármester adta át a díjakat. A csalafinta
róka és a megannyiszor csőbe húzott farkas
története elevenedett meg a Kabóca Bábszínház előadásában, amit a közönség hangos
nevetéssel és tapssal jutalmazott. A Játszókertben többek között ügyességi és logikai
játékok, arcfestés és kézműves foglalkozások
várták a gyerekeket.

A horgászverseny legjobbjai
Láng Zsolt polgármestertől
vehették át a díjakat

Bepillantás a pasaréti lovarda életébe

Fotó és szöveg: zsz

A reggeli zápor sem ijesztette el május 19-én vasárnap a Pasaréti
Honvéd Lovarda nyílt napjára érkező látogatókat. Az érdeklődők,
közöttük sok kisgyerekes család, láthattak lovasbemutatókat, a
kicsik kisállatokat – nyulat, lámát, kecskét, bárányt – simogathattak, és természetesen, aki akart, maga is felülhetett egy-egy
szelíd póni vagy nagy ló hátára.
Az eseményt Dankó Virág alpolgármester nyitotta meg, megköszönve a lovarda minden munkatársának, hogy őszinte lelkesedéssel végzi a munkáját. – Miközben vannak komoly elképzeléseik, a meglévő infrastruktúrát kihasználva hozzák ki belőle
a legtöbbet. A lovardának itt, a II. kerület szívében, különös
sorsa van. Üzemeltetése nem önkormányzati alapfeladat, de úgy

A ló terápia, életforma, fegyelemre tanít. Aki beleszeret a lovaglásba, az állatokról való gondoskodásba, annak az élete végéig kitart

menekült meg, hogy a II. Kerületi Önkormányzat felelősséget
vállalt érte és arra, hogy a következő 99 évben is lovardaként
működhessen. Emellett mindent megteszünk, hogy a XXI. századi
fejlesztési elképzelések, melyekért sokat dolgozik az egyesület,
megvalósulhassanak, ehhez remélünk támogatókat is – emelte
ki Dankó Virág.
A családi nyílt napon láthattunk lovasbemutatókat Karig Gábor, a Pasaréti Honvéd Lovas Sportegyesület elnöke tolmácsolásában, majd a próbalovaglás keretében bárki kipróbálhatta,
milyen érzés lovon ülni. Az esemény fővédnöke Varga Mihály
pénzügyminiszter és Láng Zsolt II. kerületi polgármester volt, a
rendezvényen részt vett dr. Szalai Tibor jegyző is.

Az eseményt Dankó Virág alpolgármester nyitotta meg
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Tanuld, hogy taníthasd!

Ebtartási programsorozatot indít az önkormányzat
Ebtartási programot indít a II. Kerületi Önkormányzat a felelős állattartási szemlélet
kialakítása érdekében. Az első foglalkozást
június 15-én tartják a pesthidegkúti kutyaügyességi pályán.

A II. kerület Budapest egyik legszebb városrésze. Zöld jellege, természeti adottságai kiemelkedőek, sokan talán ezért is döntenek az ebtartás mellett. A legutóbbi ebregisztráció során
kerületünkben mintegy háromezer kutyát jelentettek be, ugyanakkor a kerület nagyságát és
lakosainak számát tekintve – a hivatal meglátása
szerint – ennél jóval több lehet a négylábúak
száma. A több ezer eb sok esetben konfliktusokhoz vezethet, ami akár az állat pusztulásával,
vagy emberi sérüléssel jár. Ilyenkor a sértett
rendszerint hatósági eljárást indít, sok gazda
pedig csak ekkor szembesül azokkal a jogszabályokkal, amelyek rá nézve kötelezettségeket
írnak elő. A jogszabályok nem ismerete természetesen nem mentesít a következmények
alól, ráadásul a szabályszegéseket az állatvédelmi jogszabályok magas állatvédelmi bírsággal
szankcionálják.
A II. Kerületi Önkormányzat megelőzési céllal
szeretné eljuttatni az ebtartás alapvető szabályainak ismeretét a gazdákhoz, hogy megelőzzék a nem kívánt eseteket. A felelős állattartási
szemlélet kialakítása érdekében ugyanakkor
már gyermekkorban gondoskodni kell az állattartással kapcsolatos szabályok megismeréséről.
Az önkormányzat és a Világot Nekik Alapítvány
ezért együttműködésben kidolgozta a Tanuld,
hogy taníthasd! elnevezésű ebtartási programot.
A program részeként a gazdák szakképzett
trénerek segítségével elsajátíthatják az alapvető ismereteket kedvenceikkel, gyermekeik

Az önkormányzat a felelős kutyatartás szemléletének
erősítése érdekében több civil szervezettel is felvette
a kapcsolatot, és tervezi újabb kutyafuttatók létesítését,
illetve a meglévők fejlesztését is

pedig a „gyermeksarokban” játékos vetélkedő
keretében ismerkedhetnek meg az állattartás
szabályaival. Az állattartással kapcsolatban felmerülő kérdésekben állatorvos, kutyakiképző,
kutyakozmetikus, takarmányozási tanácsadó, valamint az állatvédelmi, állattartási kérdésekben
a Környezetvédelmi Osztály munkatársai állnak
rendelkezésre. Az önkormányzat a program végén a felelős állattartóknak egy kis ajándékkal
is kedveskedik.
Az első alkalom JÚNIUS 15-én lesz (esőnap
JÚNIUS 29.), de további foglalkozásokat terveznek egészen októberig.

Erre figyeljünk, ha kutyát sétáltatunk
• A közterületen – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – a kutyát méretétől függetlenül csak és kizárólag
pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak az vezethet, aki
képes irányítani és féken tartani. • Szájkosarat minden tömegközlekedési eszközökön minden kutyának viselnie kell. Kivételt
képeznek a segítő kutyák. • Az erdei kutyasétáltatás írott és
íratlan szabályait a felelős kutyatartó elsősorban saját kutyája,
illetve a város körüli természeti környezet és kiránduló embertársai védelme érdekében tartja be. A legfontosabb kitétel, hogy
belterület közterületén, természeti és védett természeti területen,
vadászterületen tilos a póráz nélküli sétáltatás.

Jelentkezés és regisztráció
A program helyszíne a pesthidegkúti agility-pálya (1028 Áchim András utca–Kadarka
utca sarok). A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyre június 1. és 10. között lehet jelentkezni a
kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu e-mail-címen.
Érdeklődni a (06 1) 346-5722-es telefonszámon
Alimán Gabriellánál lehet.
A regisztráció során meg kell adni az ebtartó
nevét, az eb csipszámát, valamint, hogy a délelőtti
vagy a délutáni időpontra jelentkeznek-e.
Időpontok: 2019. június 15. (esőnap 2019.
június 29.), 9.00–12.00 óráig, valamint 12.00–
15.00 óráig. A programon délelőtt és délután is
legfeljebb húsz fő (valamint mindenkivel egy kutya
és egy gyerek) tud részt venni.

Ellenőrzések a szabályos kutyasétáltatás érdekében
Főleg Pesthidegkútról érkezett a polgármesteri
hivatalhoz számos lakossági bejelentés egyedül
kóborló ebekről, és a gazdájuktól távol, póráz
nélkül sétáló kutyákról. A II. kerületben június
4-én induló ellenőrzések során az alapvető állattartási szabályok betartása mellett azt is nézik
majd, hogy a kutyák rendelkeznek-e a kötelezően
beültetett azonosító csippel.
Lapunk már több alkalommal foglalkozott
az ebtartás alapvető szabályaival, amelyeket
a közterületeken és az erdőben kutyával járva
nemcsak illik, hanem kötelező is betartani. Mivel
továbbra is sok bejelentés érkezik a lakosság, illetve a szabályokat követő és saját ebüket féltő
gazdák részéről szabadon kószáló, vagy gazdájuktól póráz nélkül messze elkalandozó kutyákról,
ezért a polgármesteri hivatal júniustól rendszeres
ellenőrzést indít kerületünkben.
– Az akcióban a Környezetvédelmi, illetve a
Városrendészeti Osztály mellett részt vesz a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Állategészségügyi Szolgálata is – tájékoztatta a
Budai Polgárt Kalocsai Tímea, a Városrendészeti
Osztály vezetője. – Az ellenőrzések során felhívjuk
a szabályokat be nem tartó gazdák figyelmét a
kötelezettségekre és tájékoztatjuk őket a követendő magatartásról. Felhívjuk a figyelmüket arra is,
hogy a II. Kerületi Önkormányzat tavaly év végén
mintegy száz darabra növelte városrészünkben a
kutyaürülék-gyűjtő edények számát, ezeket szintén
a rendeltetésüknek megfelelően kellene használni.
Az osztályvezető felhívta a figyelmet arra,
hogy ha valakit többször is szabálysértésen kapnak, akkor már nem marad el a jogszabályban
meghatározott szankcionálás, de elsődleges cél
a figyelemfelhívás.
Kalocsai Tímea arra is rámutatott, hogy az
ellenőrzések során a városrendészet és rendészeti
igazgatóság munkatársai a közterületen sétáltatott kutyák esetében azt is megnézhetik a náluk
lévő leolvasó készülékkel, hogy az eb rendelkezik-e
a kötelezően az állatokba beültetett csippel.
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Ingyenes önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtés
A II. Kerületi Önkormányzat Június 15-én
szombaton, 8–12 óra között tartja az idei
év második veszélyeshulladék-gyűjtését két
helyszínen.

Az önkormányzat a rendszeres szolgáltatással szeretné elérni, hogy a lakosságnak
lehetősége nyíljon az otthonában összegyűlt veszélyes anyagok ingyenes leadására, megelőzve azt, hogy a közterületre, vagy
az erdőkbe, parkokba kerüljön a hulladék.
A júniusi alkalmat követően ebben az évben
a II. Kerületi Önkormányzat szervezésében
már csak egy alkalommal (előreláthatóan
november 16-án) lesz veszélyeshulladék-begyűjtés. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. pedig a szokásos éves lomtalanítás
keretében várja majd a gyűjtőpontokra a veszélyes hulladékot.
Az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtés alkalmával a két helyszínen a
lakcímkártya felmutatásával kell igazolni,
hogy a hulladékot leadó személy valóban a II.
kerületben lakik. A nagy tételben leadott –
vélhetően vállalkozásból származó – gumiabroncsok csökkentik a helyi lakosoktól átvehető mennyiséget, ezért az önkormányzati
akció keretében fejenként legfeljebb nyolc
gumiabroncsot lehet leadni. A háztartási
mennyiséget meghaladó, vagy a felsoroltaktól eltérő veszélyes hulladék átvételét
az önkormányzat munkatársai a helyszínen
megtagadhatják, ezért más típusú hulladékot nem is érdemes odavinni. Nem tartozik
a veszélyesnek minősített hulladékok közé a
gumiabroncs, az étolaj és a diszperziós festék, de az átvételüket és elszállításukat a II.
kerület továbbra is biztosítja.
A hulladékot csak 8–12 óra között veszik
át az alábbi helyszíneken:
• A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolója (1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Magyar Au-

Indokolt esetben házhoz mennek az elektronikai hulladékért
A veszélyeshulladék-gyűjtés keretében JÚNIUS 15-én, szombaton 8 és 12 óra között a II. Kerületi Önkormányzat egyes háztartásokból elszállíttatja a nagyméretű elektronikai és veszélyes hulladékot. Az akciót
olyan idősebb, segítségre szoruló polgárok számára hirdetik, akik nem tudják eljuttatni kidobásra váró hulladékaikat a két gyűjtőhely valamelyikére. A szolgáltatást idén a veszélyeshulladék-gyűjtések időpontjával
megegyezően, tehát ez évben már csak egy alkalommal, november 16-án biztosítja az önkormányzat.
Regisztrálni JÚNIUS 1–11. között lehet a (06 1) 346-5503-as telefonszámon (hétköznap 13 és 16 óra
között), illetve a huszar.eszter@masodikkerulet.hu e-mail-címen. Jelentkezéskor meg kell adni a nevet, telefonszámot és a lakcímet, illetve az elszállításra váró veszélyes hulladék fajtáját és mennyiségét.
Az akcióban leadható anyagok: tonerek, nyomtatópatronok, olajos felitatók,
fáradtolaj, étolaj, oldószerek, higítók, oldószeres és diszperziós festékek maradékai,
hajtógázas flakonok (sprék), gyógyszerek, növényvédőszerek, higany tartalmú fénycsövek, izzók, lázmérők, mosószerek, háztartási vegyszerek, elemek, akkumulátorok,
szennyezett csomagolási hulladék (pl.: kiürült műanyag vagy fém festékes kannák),
monitorok, klímaberendezések, hűtőgépek, tévék, egyéb informatikai és távközlési berendezések, háztartási kisgépek.

tóklub volt épületénél). A kocsival érkezők
a papkerti parkolóban ingyenesen várakozhatnak (maximum 3 óra), ha a sorompónál
jegyet kérnek.

• Pesthidegkúton a 1028 Temető utca 27.nél (a Temető utca Apáca utcai betorkollásával szemben).

Gazdapiac a Klebelsberg Kultúrkúriánál is

Sokan kérték, hogy a máriaremetei Cserkészház területén
lévő piaci napok mellett minden hónap harmadik hetében is
legyen piaci nap. A szervezők első alkalommal május 18-án
tartottak próba piaci napot a Klebelsberg Kultúrkúria kertjében (1028 Templom u. 2–10). Legközelebb JÚNIUS 15-én
lesz piac a Kultúrkúria udvarán. Nyitvatartás: 7.00–11.30-ig.
Amennyiben ezek a piaci napok a gazdáknak és a vásárlóknak egyaránt sikert hoznak, akkor a későbbiekben minden
hónap harmadik szombatján lesz gazdapiac a Kultúrkúria
kertjében is. Szilágyi Zsolt, a gazdák és a piac szervezője
kéri az érdeklődőket, hogy szóljanak szomszédjaiknak is.
Mindenkit várnak az új helyszínen!
Mindezek mellett továbbra is lesznek gazdapiaci napok a
Cserkészház kertjében (1028 Hímes u. 3.), legközelebb JÚNIUS 8-án és 22-én 7.00–11.30-ig. Az egész évben megszokott
hazai finomságok mellett a vásárláson kívül nagyszerű
alkalom nyílik beszélgetésekre a jó levegőn, valódi piaci
hangulatban. Várnak minden vásárlót.
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Ünnepelt a Budenz iskola

BUDAI POLGÁR

Ünnepi

Hatvanadik tanévét kezdte meg 2018
szeptemberében a Törökvész Úti Általános Iskola. A jubileumot év közben
számos programmal ünnepelték az iskola
diákjai és pedagógusai, amelyeknek koronája a május 24-én, az iskola aulájában
tartott gálaműsor volt.

Mi más lehetett volna a gála záródala, mint a Boldog születésnapot!,
amit Sena, az Irie Maffia énekesnője is a diákokkal együtt énekelt

Fennállásának 35. évfordulójához érkezett a
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium.
A jubileum alkalmából május elején a Tárogató Színpadon zajlott le egy nosztalgikus, de igen
változatos és jó hangulatú művészeti gála, ahol
az iskola jelenlegi tanulói mellett színpadra
léptek szülők, valamint egykori tanítványok és
pedagógusok is. A műsor után az iskola épületében rendezett fogadáson családias légkörben
elevenítették fel emlékeiket a résztvevők és
a vendégek. Szintén a pedagógusok és a szü-

lők együttműködésének eredményeként jelent
meg az iskola legújabb évkönyve, melynek főszerkesztője Székelyné Nagy Zsuzsanna igazgató volt. Az elmúlt öt év emlékei, eredményei,
szakmai elemzései és az osztályok bemutatkozásai mellett érdekes színfoltja a könyvnek azon
egykori tanítványok visszaemlékezése, akik azóta már saját gyermekeiket is a Budenzbe járatják. Az ünnepségsorozatot a május végi hagyományos családi kerti parti zárta, ahol együtt
játszhattak és mulathattak kicsik és nagyok.

Családi majális a Fillér iskolában

Már közel húszéves hagyomány, hogy májusban megrendezik a Fillér Utcai Általános
Iskolában a családi majálist. Május 18-án, szombaton kegyes volt az időjárás, napsütés,
kellemes meleg idő és 25 féle program várta az érkező közel ezer résztvevőt: diákokat,
szüleiket, ismerőseiket, volt filléres diákokat és természetesen az iskola pedagógusait.
Az ügyességi és népi játékokon, a sportvetélkedőkön és szellemi játékokon – stílusosan
– „fillérkéket” lehetett gyűjteni, amit aztán a gyerekek beválthattak az ugrálóvárban,
a fagyisnál és a majálisok elengedhetetlen kellékénél, a vattacukorárusnál. Volt családi
váltóverseny, ahol szülők és gyerekek közösen versenyeztek, táncbemutatók és interaktív
bábos bemutató is. A jó hangulatról és a zenei aláfestésről a Hahó zenekar gondoskodott.
Mint Kerekes Zsolt igazgató elmondta, a Filléres Családi Majálisnak nemcsak az a lényege,
hogy a résztvevők kellemes hangulatban eltölthessenek egy májusi szombatot, hanem az is,
hogy erősödjön az együvé tartozás élménye a családok és az iskola között, hogy gyerek és
felnőtt egyaránt átélhesse a kisközösségek összetartó erejét.
– Talán nem is meglepő, hogy egy ilyen eseményen megjelentek iskolánk volt diákjai és a
régi kollégák is, több osztálytalálkozó is szerveződött a programokkal zsúfolt iskolai udvarra, tantermekbe és aulába. Az idei majális is megmutatta, hogy a mai világban az iskolának
nemcsak a tanítás a funkciója, hanem az is, hogy teret adjon a helyi közösségi életnek, a
közösséghez tartozás megélésének, amire óriási az igény. Kiváló alkalom volt mindezekre a
mostani családi majálisunk is – emelte ki az igazgató.

Az eseményre az iskola egykori tanulói és
tanárai is meghívást kaptak, az ünnepségen
részt vett mások mellett Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő, Biró
Zsolt, a II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai
Bizottságának elnöke, valamint Hajnissné
Anda Éva, a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatója.
A rendezvény védnökeként Hajnissné
Anda Éva nyitotta meg az estet, aki rövid
betekintést nyújtott az iskola történetébe.
Mint mondta, az itt dolgozók mindig színes
pedagógiai programot vállaltak, bevezették a Zsolnay-módszert, volt testnevelés-,
majd angoltagozat, két évvel ezelőtt pedig
a Gyermekek Házának mintájára felmenő
rendszerben beindították a Gyermektér elnevezésű programot. Varga Mihály Németh
László gondolatával köszöntötte a nézőket
és fellépőket. Mint idézte, a pedagógusok
munkájának eredményessége az iskola elvégzése után tíz évvel mutatkozik meg. Kiemelte a közösség jelentőségét, ami a Törökvész esetében – az együtt ünneplő régi
diákok és tanárok láttán – erősnek, megtartónak és jól működőnek bizonyul. Mucsi
Ágnes, az iskola igazgatója elmondta, hogy
az ünnepség egyben múltidézés is, hiszen a
jelenlegi tanulók mellett egykori diákok is
fellépnek, de vetített képeken is viszontláthatjuk az iskola elmúlt hat évtizedét. A jelent
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tanévet zár a Törökvész iskola
illetően az intézményvezető elmondta, hogy
a tantestülettel együtt igyekszik megtartani
az iskola jól bevált hagyományait, a rendezvényeket és versenyeket, és újakat is meghonosítani, mint például a fenntarthatósági,
valamint a digitális témahéthez való csatlakozás. Örömének adott hangot a Gyermektér népszerűsége kapcsán, mint mondta, a
huszonnégy helyre száz tanuló jelentkezett,
majd felidézte az ünnepi tanév eseményeit.
A változatos és színvonalas műsorban a
legkisebbek és a már valamilyen művészi
pályán tevékenykedő volt törökvészes fiatalok is megmutatták tehetségüket, majd
két kiállítást tekinthettek meg a vendégek:
gyermekrajzokból, valamint Megyeri Éva tanítónő munkáiból nyílt tárlat az iskola aulájában és folyosóin.
PZS

Köszönjük, Zsóka néni!
Rendhagyó búcsúajándékkal köszönte meg az együtt töltött éveket a Törökvész Úti Általános Iskola 6/a osztálya
szeretett osztályfőnökének és énektanárának, Selényi
Erzsébetnek. Az iskola előtti buszmegállóban helyeztek
el plakátot, rajta a felirat: Köszönjük, Zsóka néni!
A következő tanévtől nyugdíjba vonuló tanárnőtől
először azt kérdeztem, mit szólt ehhez a nem mindennapi meglepetéshez.
– Szóhoz sem jutottam – árulta el meghatottan Zsóka
néni. – Amikor bementem az osztályba, hogy megköszönjem a gyerekeknek ezt a gyönyörűséget, tényleg nem
találtam szavakat, csak a könnyeim potyogtak. Negyven év után megyek nyugdíjba, és úgy érzem, a plakát
csodálatos koronája ennek a négy évtizednek. Amit ez
idő alatt kaphattam a tanítványoktól, azt meg is kaptam.
Pécsett az általános iskolában nyolc éven keresztül
Kodály Zoltán anyósa, dr. Péczely Lászlóné volt az énektanárom és felsőben négy évig az osztályfőnököm – mesélte
Selényi Erzsébet a kezdeteket firtató kérdésemre. – Többen lettünk zenészek az osztályból, én is tőle kaptam az
indíttatást. Zeneiskolai tanárképzőt végeztem, és lettem
zongora-, szolfézs- és általános iskolai énektanár. Martonvásáron kezdtem a pályámat, ahol kilenc évig tanítottam zongorát, majd, mivel a férjem külföldön kapott
munkát, én pedig a hároméves kislányunk mellett nem
tudtam délutáni műszakban dolgozni, elmentem – már
itt, Budapesten – általános iskolába tanítani. Eleinte a
VII. kerületi Kertész utcában dolgoztam, onnan kerültem a

Zsóka néni tanítványai gyűrűjében

II. kerületbe, a frissen felújított Törökvész úti intézménybe,
álmaim iskolájába. Ez nekem valóságos csoda volt – és
az is maradt hosszú éveken át.
Az énektanári pályámon sokat segített zongorás múltam. Az énekekhez mindig kitalálok zenei kíséretet,
amit a gyerekek nagyon élveznek. A boldogan énekelő

A 6/a osztály nehéz szívvel búcsúzik Zsóka nénitől, azt is megfogalmazták, ki miért
szereti. Íme, a gyerekek véleménye: jól zongorázik, és jó együtt énekelni vele, amikor zongorázik • az
órán lehet viccet mesélni, ha azok jó viccek • sok érdekes dolgot mesél a zeneszerzők életéről • megértő
és nem ordibál velünk, még ha rosszalkodunk is • megdicsér, ha jó dolgozatot írok • jó vele kirándulni
menni, nem szól ránk, ha hangoskodunk a buszban, nem kell csendben ülni • érdeklődik irántam • jó a
humora, érti a viccelődést • sokmindent megenged nekünk, mert megbízik bennünk • ha bajban vagyunk,
segít • mindent megtesz az énekkarért • bármikor fordulhatok hozzá, segít és figyel rám • szavatartó,
amit mond, az úgy lesz • jó osztályfőnök, gondoskodó az osztállyal • türelmes és meghallgat minket •
igazságos, minden helyzetben mellettünk áll • jó történeteket mesél, sokszor a saját életéről is • csodálatos énekeket tanít az osztálynak • az énekkar szervezését nagy lelkesedéssel végzi • olyan, mint egy
anyuka, gondoskodik rólunk • azt szeretné, hogy nekünk jó legyen, szeret minket.

gyerekarcok jelentik számomra a sikert. Nagyon szeretek
énekkarral is dolgozni. Nem kis munka összehozni egy
kórust, de annál nagyobb öröm, amikor a gyerekek sikerrel
és örömmel szerepelnek egy-egy versenyen, találkozón.
Nagyon megtisztelő volt, hogy közel tíz éven át tanítványaimmal együtt kísértük Láng Zsolt polgármester urat
karácsonyi körútján, amikor a kerületi idősotthonokat
látogatta végig, mi pedig ünnepi műsorral igyekeztünk
egy kis örömet vinni az otthonok falai közé.
Nem bánom, hogy szeptembertől nyugdíjba megyek –
várom, hogy mindennap legyen időm úszni, és vágyom egy
kötetlenebb életformára is. A zene megmarad az életem
fontos részének, hiszen eddig is rendszeresen jártunk a
férjemmel hangversenyekre, operaelőadásokra, törzslátogatói vagyunk a Müpának. Eljött az idő, hogy átadjam
a stafétát, sok türelmet, empátiát és lelkesedést kívánok
az utódomnak. Remélem, hogy ugyanannyi örömet és
szépséget fog találni ebben a hivatásban, amennyi nekem
Péter Zsuzsanna
megadatott.
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Példaértékű közösségi nap az ökumenikus iskolában

Családi napra várta az intézményben tanuló
gyerekeket és családjukat május 18-án a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános
Iskola. A diákok, a tanárok és a szülők programjai igazán vidám hangulatot teremtettek.

Az iskolai családi napon felnőtt és gyerek focikupát rendeztek, volt tanár-szülő kosárlabda-,
illetve röplabdamérkőzés, asztalitenisz-bajnokság, és megannyi, gyerekeknek szóló program.
Hamar sokak kedvencei lettek a Csillagok
háborúja-filmek robotjai, amiket a gyerekek
maguk is távvezérelhettek.
Az osztályok közötti főzőverseny legjobbjainak Láng Zsolt polgármester, Csere István igazgató
és Nyilasi Géza igazgatóhelyettes adta át a díjakat.
Az eseményen részt vett Riczkó Andrea önkormányzati képviselő, az Egészségügyi-, Szociális
és Lakásügyi Bizottság elnöke is.
Seidl Ágoston, az Iskolaszék Egyesület tiszteletbeli
elnöke, alapító: – 1990-ben indult iskolánkban ötszáz feletti
a diáklétszám, az idei évben ballag el az ezredik diákunk. Az iskolában az ökumenizmus jegyében az alapvetően katolikus,
református és evangélikus vallású gyerekekre támaszkodva, a
keresztény hit és kultúra szellemiségben folyik a nevelő munka.
A mai társadalomban a közösségeknek nagy szüksége van a
hasonló, családi rendezvényekre.

Jánosiné Poltz Klaudia (középen) és Orbán
Előd (bal szélen) szervező szülők, Önkéntes Támogatói Kör: – Hat éve rendezünk családi napot, amelynek
közösségépítő szerepe van, összehozza a gyerekeket, a
tanárokat és a szülőket, meg lehet beszélni akár olyan témákat, problémákat is, amelyek korábban gondot okoztak.
A jó hangulat később, a hétköznapokban is megmutatkozik,
mert közelebb kerülnek egymáshoz a közösség tagjai.
Szerveztünk már bált is, amelynek során az iskolai vizesblokkok felújításának támogatására gyűjtöttünk. Büszkék
vagyunk rá, hogy összefogással a focipálya, az informatikai
hálózat és a hangosítási rendszer megújult, a tanároknak
notebookokat szereztünk be, és megépült a közösségi
programoknak teret adó kültéri kemence.
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Emléktáblát avattak Berek Kati egykori otthonánál

Emléktáblát avattak a két évvel ezelőtt
elhunyt Berek Kati, a nemzet színésze egykori, Harcsa utcai otthonánál. Az ünnepségen Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendező,
Jordán Tamás Kossuth-díjas színész, rendező
és Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, dalszerző emlékezett a színművészre.

Berek Kati 1957-től haláláig, 60 éven keresztül
élt a Harcsa utca 2. szám alatti ház ötödik emeletén. Lapunknak adott korábbi interjújában
azt mondta, azonnal beleszeretett Duna-parti
lakásába. Mesélt arról is, hogy több alkalommal szerepelt kerületi produkciókban, például Földessy Margit rendezésében a Szindra
Társulat fiatal tehetségei mellett is színpadra
lépett egykor.
Az emléktábla-avatáson elsőként
Szinetár Miklós emlékezett Berek Katira,
aki nagyon jó barátja, nagyszerű művész
és ember volt. Megjegyezte, tagja volt a
nagy színészgenerációnak, amelynek
hiányát ma is gyakran
érzi a szakma. – Berek Kati úgy tudott verset
mondani, hogy minden szónak minden mondatnak értelme volt. Amit a színpadon csinált,
mindig meggyőző, megrendítő és igaz volt –
mondta. Hozzátette, nagyon szerette őt és nagy
boldogság, hogy ezután tábla hirdeti az emlékét mindenkinek.
Sebő Ferenc beszédében hangsúlyozta, azért lett zeneszerző, mert Berek
Kati ráparancsolt.
Mint mesélte, elétett a színésznő egy
kínai darabot, és azt
mondta, zene kell
hozzá. Hiába tiltakozott, Kati azt mondta,
meg tudja csinálni. – És neki volt igaza – tette
hozzá, majd zenésztársaival előadta József Attila Rejtelmek című versének megzenésített
változatát.
– Biztosan nem
lettem volna színész,
ha nincs Berek Kati
és Gyurkó László –
hangsúlyozta az ünnepségen Jordán Tamás, aki ekkoriban
már geodétaként dolgozott, és 1970 őszén
kapcsolódott be a
legendás 25. Színház
munkájába. – A magyar geodézia elveszített
egy nagyszerű geodétát (nevet). Már nem voltam fiatal, de Kati kérésére beugrottam egy
darabba, amiben egyetlen egy mondatom volt.

A mai napig hihetetlen hálás vagyok neki – fogalmazott. Hozzátette, elcsuklik a hangja, ha
rá emlékezik, mert nagyon sokat köszönhet
neki. Végül elszavalta József Attila Tanítások
című versét.
Az emléktábla avatásán részt vettek Berek
Kati családtagjai, valamint Gaál Anna, akit a
színésznőhöz több évtizedes barátság kötött
és Stremény Géza, az emléktábla készítője. Koszorút helyezett el Biró Zsolt bizottsági elnök,
önkormányzati képviselő, Nagyné Varga Melinda a Fővárosi Önkormányzat képviseletében,
valamint a Nemzeti Színház, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet képviselői.
NZSA

Berek Kati 1930. október 7-én született Makón, a város
árvaházában nőtt fel. Nyolcévesen már a szegedi színházban
játszott. Gellért Endre osztályában Hacser Józsa, Horváth Teri,
Psota Irén is osztálytársa volt.
1952-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött. 1970-ben egyik
alapítója volt a 25. Színháznak,
a hazai alternatív színjátszás
egyik megteremtője lett. Később visszaszerződött a Nemzeti Színházhoz, majd Győrbe ment, később a kecskeméti
Katona József Színház tagja volt. Több mint hetven évig
játszott, a Thália Színházban lépett utoljára színpadra.
Hosszú betegség után 2017-ben hunyt el.
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Cél a közösség és a kerületi kötődés erősítése

Városrészünk számos hitéleti helyszínén
a kerület lakóinak tízezrei fordulnak meg.
Ezért is fontos az önkormányzat vezetőinek,
hogy időről időre véleményt cseréljenek az
egyházi intézmények vezetőivel. Május 16án a megjelenteket Láng Zsolt polgármester,
Dankó Virág alpolgármester és Ernyey László egyházügyi tanácsos fogadta.

– Készülve a találkozóra, tizenhárom év történéseit próbáltam magamban végigpörgetni
– kezdte tájékoztatóját Láng Zsolt. – Polgármesterségem első évében, 2006-ban célul tűztük ki
a közösségi szellem és a kerülethez való kötődés
erősítését. Sok mindent sikerült elérni a kitűzött célból. Számtalan kapcsolatépítő rendezvény – egyházközségi vagy önkormányzati
kezdeményezésre – önkormányzati támogatással jött létre. Csak néhány a teljesség igénye
nélkül: Templomkerti esték, Pasaréti Családi
Nap, Musica Sacra Civitatis hangverseny.
Hozzátette továbbá, hogy az önkormányzat
– bár nem kötelező feladata – minden évben
40 millió forinttal támogatja az egyházi épületek sürgős felújítási munkáit, a 13 év alatt ez
a támogatás félmilliárd forintot tett ki. A kormányzat és a kerület jó kapcsolatának köszönhetően nagyívű egészségügyi fejlesztés valósult
meg a Szent Ferenc Kórházban és a Betegápoló

Irgalmasrend jelentős hozzájárulásával a Budai Irgalmasrendi Kórházban.
Beszámolt arról is, hogy a Károli Gáspár egyetem a II. kerületbe költözteti – leégett épülete helyett – a Hittudományi karát és a külföldi
diákok oktatását is az itt vásárolt ingatlanban
tervezi megvalósítani. A történelmi egyházak a
Budagyöngye kórház üres épületében kialakítandó egyházi ápolónőképző létesítésére kértek
kormányzati támogatást. A polgármester köszönetet mondott a résztvevőknek, és kérte a megértésen alapuló további együttműködésüket.
Dr. Papp Tamás (remetekertvárosi plébános)
kérdésére a polgármester elmondta, hogy a
hidegkúti uszoda átadásának várható határ-

ideje október. Tordai Péter (Mazsihisz) köszönte a példaértékű együttműködést, és megemlítette a Frankel Leó úti parkolási gondokat.
Kálmán Peregrin OFM (pasaréti plébános) felajánlotta az együttműködést a házasságra való
előkészítés, valamint a pár- és családterápia
kéréseiben. Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna (Cimbalom utcai református lelkész) Benedek Elek születésének 160. évfordulójára
hívta fel a figyelmet és említette a gyülekezeti gyermekrajz-verseny megrendezését,
valamint köszönetet mondott azért, hogy az
egyházközségi események rendszeresen megjelenhetnek a Budai Polgár című kerületi újságban.
Raduj Klára

„Jöjj, mondjunk hálaszót...” – ünnepeltek a hidegkúti reformátusok

Hálaadó istentiszteletet tartottak május 19-én a pesthidegkúti reformátusok: gyülekezetük
kilencvenedik, templomuk felavatásának nyolcvanadik évfordulóját ünnepelték. A Kovács Gergely lelkipásztor vezette gyülekezet létszáma az utóbbi években örvendetesen megnövekedett,
vasárnaponként már két (olykor három) istentiszteletet is tartanak. Az erős szeretetmissziónak
és az aktív gyülekezeti életnek köszönhetően élő, virágzó gyülekezet formálódott Hidegkúton.

A május 19-i ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Illés Dávid, a Budapest-Déli Református
egyházmegye esperese, aki arról beszélt, hogyan
épülhetünk mi magunk és a gyülekezetünk is
lelki házzá. Láng Zsolt polgármester is köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és kiemelte: – Az
egyetlen cél, ami szándékainkat egységbe fog-

lalja és megtart bennünket a helyes úton, az a
szeretet. Erre kell irányulnia cselekedeteinknek
is. A szeretet az, ami vezérli a hidegkúti gyülekezet diakóniai szolgálatának tagjait is, akik a
szépkorúak és a fogyatékkal élők, az otthoni vagy
kórházi ellátásra szoruló betegek, valamint az
anyagi nehézségekkel küszködő családok, nagy-

családosok felé fordulnak. Az itt élők szolgálata
olyan kapocs, amely összeköti a gyülekezetet a
városrész többi egyházközségével és az önkormányzattal is – hangsúlyozta Láng Zsolt. – A református gyülekezet igyekezete, elhivatottsága
arra irányul, hogy ebben a közösségben a szeretet, a türelem és az érdeklődő meghallgatás
munkáljon. Ebben a munkában Kovács Gergely
elkötelezett lelkipásztorként vesz részt tizenhárom éve, hite és példamutatása erősíti a pesthidegkúti református közösséget. Ezt az áldozatos és eredményes tevékenységet elismerve
kapott a Klebelsberg-díjat 2017-ben – emelte
ki a polgármester.
Kovács Gergely az ünnepi alkalmon hangsúlyozta: – Az évfordulón jó újra rátekinteni arra,
hogy az elmúlt kilencven évben Isten hogyan
őrizte meg gyülekezetünket próbákkal és történelmi nehézségekkel is teli időszakokon át. Van
múltunk és történetünk, amiből tanulhatunk, és
van jelenünk, amiben megtapasztalhatjuk Isten
folyamatos jelenlétét, amely növekedést hoz, támogatja gyülekezetünket, és van jövőnk, amire
reménnyel tekinthetünk.
Az ünnepi istentiszteleten részt vett Ernyey
László, az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka és Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat elöljárója. Az esemény végén
szeretetvendégség várta a gyülekezeti tagokat,
akik a gyermekeknek hirdetett rajzverseny képeiből és a gyülekezet történetéből összeállított
kiállítást is megtekinthették.
Ld
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Apák és gyermekeik a templomkertben

Tizennegyedik évébe lépett idén a Templomkerti esték kulturális és jótékonysági rendezvénysorozat, amelynek nyitó előadásán,
május 18-án Sasvári Sándor Léna lányával,
valamint Varga Miklós ikergyermekeivel, Viviennel és Szabolccsal lépett a közönség elé.

A jótékonysági estek ötlete Bődey Katitól és hat
éve elhunyt férjétől, Bődey Sándortól származik,
akinek emlékét a templomkertben emlékfa őrzi.
Az előadás előtt – az előző évekhez hasonlóan
– az estek fővédnöke, Láng Zsolt polgármester,
háziasszonya, Schmitt Pálné Makray Katalin a férjével, az estek házigazdája, Esterházy László kanonok, esperes plébános, Bődey Kati, valamint
a városrész önkormányzati képviselői, Csabai
Péter elöljáró és Makra Krisztina egy-egy szál virággal és főhajtással tisztelegtek Bődey Sándor
emléke előtt.
A kellemes tavaszi estén teljesen megteltek
a padsorok a máriaremetei bazilika Makovecz
Imre által tervezett szabadtéri oltára előtt. A nézőket Schmitt Pálné Makray Katalin köszöntötte,
az idei, hat előadásból álló kulturális rendezvénysorozatot Láng Zsolt nyitotta meg. Először

Július 27.: Apák és fiak, Bolyki
Balázs és a B4: Bolyki Gergő, Bolyki Levente,
Bolyki Dávid és Bolyki Máté. Augusztus 24.:
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia
Gyermekkórusa és Zenekara koncertje. Vezényel: Haáz Sándor karnagy. Szeptember
28.: A Kormorán együttes koncertje.

Varga Miklós az ikergyermekeivel, Sasvári Sándor a lányával
lépett fel a Templomkerti esték első idei előadásán

is köszönetet mondott mindazoknak, akik az
elmúlt tizennégy évben támogatták a jótékonysági kezdeményezést – a művészek a művészetükkel, a közönség pedig adományaival. Ennek
köszönhetően számos felújítás, javítás és bővítés
valósulhatott meg a templomban és kertjében.
– „Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit
a közösség érdekében dolgozik” – idézte Wass Albert
szavait a polgármester, majd hozzátette, a II. kerületben egyre több a civil kezdeményezés, egyre
többen szerveznek iskolai vetélkedőt, utcatakarítást, sport- vagy egyéb programot, csupa olyat,
ami szűkebb környezetükhöz köti az embereket.
Láng Zsolt beszámolt egy felmérésről is, aminek tanúsága szerint a II. kerületi lakosok 97
százaléka szeret városrészünkben élni és nem
szeretne innen elköltözni, 82 százalék pedig úgy
gondolja, hogy a kerület segíti a gyermekvállalást, a családok életét. – A két szám számunkra
azt jelenti, hogy jó az irány, amit tizenhárom év-

vel ezelőtt kitűztünk, és ami reményeink szerint
értő fülekre és szerető szívekre talál – hangsúlyozta. A programokkal kapcsolatban kiemelte
a Kormorán együttes közreműködését, amely
2006-ban első fellépője volt a Templomkerti
estéknek, idén pedig az évad záró koncertjét
adja, mintegy keretbe foglalva ezzel a tizennégy
évadot.
A nyitó est két fellépő művészét sok minden
köti össze, tudtuk meg Makray Katalintól: Nemcsak jó barátok, de – egy év különbséggel – egykorúak, egyszerre indult el és ívelt fel karrierjük,
és tehetségüknél csak hazaszeretetük nagyobb.
Az is kiderült, hogy gyermekeik sem kevésbé tehetségesek, a három fiatal méltó partnere volt a
népszerű apáknak. A műsorban főleg musicalek
és rockoperák részleteit hallhattuk, valamint a
Varga Miklóstól „kötelező” Európa című slágert,
amit a hallgatóság együtt énekelt az előadóval.
PZS

Összeállította: Raduj Klára

Események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: JÚNIUS
7-én 18.45-től bűnbánati este pünkösdre készülve, elmélkedés:
Hogyan gyógyítsuk a bűn bennünk maradt sebeit, emlékét címmel, gyóntatás. JÚNIUS 7–9.: Szécsény–Szentkút–Szécsény
gyalogos ferences férfizarándoklat, információ: pasapleb@gmail.
com. JÚNIUS 13.: templombúcsú, 17.30-kor vesperás, 18 órakor
ünnepi szentmise, bemutatja Ternyák Csaba egri érsek, hittanos Te
Deum. JÚNIUS 16-án, szentháromság vasárnapján a 11.30 órai
szentmisén a Szent Antal Kórus Liszt: Missa Coralis című művét
énekli (1026 Pasaréti út 137.).
Országúti ferences templom: JÚNIUS 3-tól nyári
miserend, vasárnaponként a 12.30 órai szentmise elmarad, hétköznapokon a szentmisék 7.30 és 18.00 órakor kezdődnek. JÚNIUS
6–9. között a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
szimbóluma, a Missziós Kereszt érkezik a templomba. JÚNIUS
6-án 18 órakor ünnepi szentmise, majd missziós imaest az
Új aratás közösség szervezésében. JÚNIUS 7-én 8–17.30-ig
szentségimádás, 10 órakor elsőpénteki szentmise a betegekért,
a 18 órai szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel, a szentmise után ünnepi koncertet ad. JÚNIUS 8-án 17 órakor interaktív kisgyermekes és családos szentségimádás a kolostor belső
udvarán, 18–20.30-ig ökumenikus pünkösdi ifjúsági virrasztás,
bűnbánati alkalom, tanítás, közbenjáró ima. JÚNIUS 9-én,
pünkösdvasárnap a szentmisék keretében és után közös és egyéni
tiszteletadás a Missziós Kereszt előtt. A Missziós Kereszt Ozsvári
Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása (1024 Margit körút 23.).

CIMBLOM UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM: JÚNIUS
9-én, pünkösdvasárnap és 10-én pünkösdhétfőn 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. JÚNIUS 12-én 18 órakor záró bibliaóra,
JÚNIUS 16-án 10 órakor keresztelői istentisztelet és felnőtt
bibliaiskola, igehirdető és előadó: ifj. Hegedűs Lóránt lelkipásztor,
utána asztali beszélgetés. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs
Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629, hegedus.
cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: JÚNIUS 7-én 18
órától Bereczky János népzenekutató tart előadást Nagyapám,
Bereczky Albert címmel. JÚNIUS 9-én, pünkösdvasárnap úrvacsorás istentisztelet 8.30, 11 és 18 órakor; JÚNIUS 10-én
10 órakor úrvacsorás istentisztelet. www.refpasaret.hu, tel.: (06
1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: JÚNIUS 5-én,
6-án, 7-én 18.30-kor pünkösdi lelki esték, igehirdető Molnár
Sándor. JÚNIUS 9-én 8 és 10 órakor pünkösdi istentisztelet
úrvacsorával. JÚNIUS 10-én 10 órakor pünkösdi istentisztelet úrvacsorával. További információ: kg.hidegkut@t-online.
hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028
Hidegkúti út 64-66.).
PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: JÚNIUS 9-én és
JÚNIUS 10-én 9.30-kor pünkösdi ünnepi istentisztelet. JÚNIUS
16-án 9.30-kor a 64 éves templom ünnepe, 17 órakor tanévzáró
hálaadás, családi istentisztelet. JÚNIUS 17–21-ig zenei-hittanos
napközis tábor lesz Nyírő Gábor hitoktató (zongoratanár, orgona-

művész), Erdélyi Kata és Kis Péter vezetésével. Bővebb információ
pesthidegkut.lutheran.hu (1028 Ördögárok u. 9.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: JÚNIUS 9-én, pünkösdvasárnap
a szentmisék 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor kezdődnek. JÚNIUS
10-én van a főegyházmegye családünnepe, a szentmisék 7.30, 9
és 12 órakor kezdődnek, 14.30-kor szabadtéri szentmise. JÚNIUS
16., szentháromság vasárnapja, a székesfehérvári egyházmegye
zarándoklata, 10.30-kor a szabadtéri oltárnál Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mondja a szentmisét (1029 Templomkert u. 1.).
Remetekertvárosi Szentlélek-templom: JÚNIUS
8-án 10 órakor kezdődik a Szociális Testvérek Társaságának
fogadalomtétele, a szertartást dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti.
JÚNIUS 9-én, pünkösd napján van a templom búcsúja, a 9.30
órai szentmisében lesz a gyermekek első szentáldozása, a szentmise után kötetlen együttlét a templomkertben, 14 órakor koncert
a templomban, 15 órakor Mózessy Gergely történész, levéltáros
előadása hangzik el a templom alapító plébánosáról, a mártír
sorsú dr. Bozsik Pálról (1028 Máriaremetei út 34.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: JÚNIUS 9-én,
pünkösdvasárnap a 18 órakor kezdődő szentmisén a Sarlós
Boldogasszony Kórus szolgál Török Andrea vezetésével. JÚNIUS 16-án, szentháromság vasárnapján a 9 órai szentmisén
a gyermekek elsőáldozása, a 18 órai szentmise Müller György
atya aranymiséje (1023 Bécsi út 32.).
GERCSEI TEMPLOM: JÚNIUS 13-án 18 órakor ökumenikus imaest.
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Ingyenes önkormányzati programok időseknek
06. 11.
kedd
16.30

Júniusban is Ki nyer ma?

Ingyenes séta időseknek a Napraforgó utcában
A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási,
Közművelődési, Sport- és Informatikai
Bizottságának támogatásával a Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület JÚNIUS 13-án
9.30-tól vezetett sétát szervez a Napraforgó
utcában a Bauhaus100 centenárium alkalmából, melyre várja kerületünk nyugdíjas
lakóit. A sétát Kapovits Réka okleveles építészmérnök vezeti. Találkozó a Napraforgó
utca 22. számú ház előtt.

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

A séta a Kájoni János Ferences Közösségi
Házban fejeződik be, ahol egy rövid archív
film levetítése után a jelenlévők részt vehetnek egy kvízjátékon is.
A séta térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A csoport létszáma maximum
25 fő lehet. Jelentkezni a seta@masodikkerulet.hu e-mail-címen (név, e-mail-cím,
telefonszám megadásával) lehet.

A II. kerületi
Idősügyi
Tanács
programja

Templomi séták – országúti
ferences templom

Főzzünk egészségesen! Folyamatosan lehet jelentkezni a II. kerület szépkorúak számára
indított ingyenes főzőklubjába. A kétrészes tanfolyamot szakképzett dietetikusok tartják. Az alkalmak végén az elkészített menüt a jelenlévők közösen elfogyaszthatják. A receptklub helyszíne a Törökvész
Úti Általános Iskola tankonyhája (1025 Törökvész út 67-69.). Az iskola megközelíthető a 11-es és a 111-es
busszal, leszállás a Tömörkény utcai megállónál. Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyszín nem akadálymentes.
A korlátozott számú helyek miatt a részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a receptklub@masodikkerulet.
hu e-mail-címen tehetnek meg. Jelentkezni folyamatosan lehet telefonon is Huszár Eszternél a (06 1) 3465503-as számon 9–13 óráig. A szervezők kérik, adják meg nevüket, telefonszámukat és lakcímüket.

A Templomi séták a II. kerületben elnevezésű helytörténeti ismeretterjesztő sorozat keretében legközelebb az országúti
ferences templom (1024 Margit krt. 23.)
megtekintésére várja az érdeklődőket a
II. kerületi Idősügyi Tanács és a szervező Gondviselés Háza Gondozási Központ.
A templomot bemutatja és a mintegy egyórás sétát Lendvai Zalán plébános vezeti.
A program ingyenes, létszámkorlát nincs.
Időpont: JÚNIUS 5., szerda 10.30, találkozó a templom bejárata előtt.
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Újabb internetes évfolyamok végeztek

A II. Kerületi Önkormányzat egyik legsikeresebb kezdeményezése volt, amikor 2012ben megszervezte és elindította az Internet
kortalanul elnevezésű tanfolyamot, amely
a kerületünkben élő nyugdíjasokat kívánta
közelebb hozni a virtuális világhoz. Az érdeklődés olyan nagynak bizonyult, hogy
azóta minden évben újabb és újabb csoportok indulnak, és ma már több ezerre tehető
azok száma, akik elvégezték a kurzust.

A résztvevők elmondása szerint a tanfolyam
azért annyira kedvelt, mert a mindennapokban
nélkülözhetetlen tudás megszerzésén túl új ismeretségek, barátságok is szövődnek, és sokan
dicsérték az oktatók nagy türelemmel és szeretettel végzett munkáját. A hallgatók többnyire
tájékozódásra, internetes vásárlásra használják számítógépes ismereteiket, illetve, hogy
megkönnyítsék a messzire szakadt családtagokkal való kapcsolattartást.
A tanfolyamok májusban zárultak. Szerkesztőségünk a Marczibányi Téri Művelődési
Központban járt, ahol az utolsó órán Gór Csaba önkormányzati képviselő adott át oklevelet
minden résztvevőnek. Köszönetét és tiszteletét
fejezte ki a nyugdíjas diákoknak, akik vállalták
a mára már elkerülhetetlen, új ismeretek elsajátítását, és az oktatónak is, aki nagyban hozzájárul a tanfolyamok sikeréhez és népszerűségéhez. Biztosította a jelenlévőket, hogy ősztől
ismét lesz lehetőség a tanulásra, az internetes
ismeretek elmélyítésére.
PZS

A tanfolyamot elvégzők oklevelet vehettek át
Gór Csaba önkormányzati képviselőtől

Hubuczi Beatrix informatikatanár hat éve tanít az Internet kortalanul tanfolyamain: – Korábban középiskolás diákokkal foglalkoztam, a felnőttoktatásban nem
volt tapasztalatom. Egy ismerősöm hívta fel a figyelmemet a lehetőségre, és ahogy
belekezdtem, nagyon megszerettem ezt a munkát. Eleinte csak néhány csoportom volt,
ebben a szemeszterben pedig már tizenháromban taníthattam.
Kiváló ötlet az önkormányzat részéről, hogy ingyenes tanulási lehetőséget biztosít a nyugdíjasoknak – máshol is szükség volna hasonló tanfolyamokra. Ennek a
korosztálynak az aktív életéből kimaradt az internetes világ, ma viszont szükség van
ezekre az ismeretekre. A gyerekek, unokák – ha ráérnek – segítenek, de itt több idő
jut a gyakorlásra, a kérdések megválaszolására. Mindig nagyon jól érzem magam az
órákon, rengeteg szeretetet és pozitív visszajelzést kapok a tanítványaimtól.

Landingoldal-készítő képzés

Az önkormányzat által támogatott II. kerületi
Vállalkozói Klub keretében a nyári szünet előtti
utolsó online-marketing-képzésre várja a helyi
vállalkozókat Villányi Balázs online-marketing-tanácsadó. Téma a landing oldal készítése.

– A korszerű és hatékony online-marketingben
a lehető legpontosabban kell céloznunk. Minden
egyes kampányunkhoz, projektünkhöz, hirdetésünkhöz külön érkező oldalt, egy úgynevezett
landing oldalt készítünk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy amikor elkezdjük online reklámozni egy
termékünket, szolgáltatásunkat, akkor a hirdetés
egy olyan oldalra, felületre érkezik, ami csak és
kizárólag arra a hirdetésre készült.
Tudna mondani egy példát?
Ha természetgyógyász vagyok és van egy kezelésem, ami a nyár eleji allergiásoknak segít,
akkor ezt úgy hirdetem meg, hogy a hirdetés egy
olyan speciális oldalra, a landing oldalra érkezik, amin ezt a szolgáltatásomat mutatom be, de
csak ezt „promózom”. A hirdetéseinket, kampányainkat nem a honlapunkra, hanem egy erre
a célra készített aloldalra irányítjuk. Az nem jó,
ha a honlapunk főoldalára érkeztetem a látogatót
abban bízva, hogy ott majd biztosan megtalálja
a neki szóló szolgáltatást. A landing oldalt egy

konkrét cél érdekében hozzuk létre, annak megfelelően készítjük el a szerkezetét, a dizájnját, a
szövegét, a működését.
Hogyan épül fel a workshopjellegű képzés?
Bemutatok néhány landingoldal-sémát, -modellt, megbeszéljük minden résztvevő saját oldalának a szerkezetét, majd mindenki megírja a saját oldalának tartalmát. A képzésen kielemezzük
az elkészített landing oldalak tartalmát, illetve
beszélhetünk az arculatról, a megvalósításról.
Aki részt vett valamelyik honlapkészítő képzésemen, így rendelkezik WordPress-honlappal,
az el is tudja készíteni a landing oldalt a honlapja
egy aloldalaként.
Hogyan készüljenek a résztvevők?
Legyen a fejükben egy termékük, szolgáltatásuk, kampányuk, amihez landing oldalt tudunk
írni, készíteni. Hozzanak laptopot, és ha van, akkor a honlapjuk szerkesztőfelületéhez is legyen
hozzáférésük.
Más program is lesz júniusban?
Egy alkalommal megismétlem a májusi online-marketing-workshoppal kapcsolatos képzést. Erről információk találhatók a https://onlinemarketinges.hu/majus oldalon, és tartok egy
szezonzáró MasterMind-foglalkozást is. Erről a
jelentkezési oldalon olvasható további információ. A képzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

II. KERÜLETI
VÁLLALKOZÓI KLUB
Ingyenes online-marketing-képzések
két helyszínen!
Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Június 5., szerda 9–13-ig – Online-marketing
workshop (májusi ismétlése) Június 5., szerda
14–18-ig – Landing oldal készítése Június
13., csütörtök 9–13 – Landing oldal készítése Június 13., csütörtök 14–18-ig – Landing oldal készítése

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Június 12., szerda 9–13-ig – Landing oldal készítése Június 12., szerda 14–18-ig
– Landing oldal készítése Június 14.,
péntek 9–13-ig – MasterMind

Regisztráció az ingyenes képzésre:
http://onlinemarketinges.hu/junius
Információk: Villányi Balázs, (06 30) 606-7843,
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu
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KIÁLLÍTÁSOK

Fotó: Pénzes Kristóf

• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 22-ig: Művészek a II. Kerületben – Gánóczy Mária kiállítása a II.
Kerület Napja programsorozathoz kapcsolódóan. A csúnya szépsége – festmények (1027 Kapás utca
55.).
• FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR HŰVÖSVÖLGYI ÚTI FIÓKJA: JÚLIUS 31-ig: A realizmustól 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: JÚLIUS 19-ig: Csörgevári vigasságok – Faltisz Alexandra grafikusművész, illusztrátor kiállítása (1023 Török u. 7–9.).

június 14.
péntek 19.00

Woody Allen:

FÉRJEK
ÉS FELESÉGEK

Orlai Produkció

Rendező: SZABÓ MÁTÉ
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

június 6.
csütörtök 17.00

AZ ÉLET
MESESZÉP!

Riczkó Andrea kiállítása

A kiállítást megnyitja DANKÓ VIRÁG,
a II. kerület alpolgármestere.
Közreműködik Sándor Dániel Péter gitáron.
Megtekinthető június 6-tól 30-ig
naponta 10-18 óráig.

GYERMEKBÚCSÚ

Hagyományos évadzáró
gyermekmulatság
június 23.
vasárnap 16.00-20.00

CSALÓKA PÉTER

A Pupetta Társulat vidám előadása

HAHÓ EGYÜTTES
VARÁZS TAMÁS

bűvészműsora

Kézműves játszóház, arcfestés,
ügyességi és logikai játékok, hempergő,
pegazus mesés játéktár,
tekergőtér

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ZENE

• BARTÓK EMLÉKHÁZ: JÚNIUS 7., 18.00: Csalog Gábor és tanítványai: Tóth Kristóf (hegedű), Szűcs
Boglárka (brácsa) és Márkus Ágnes (cselló) hangversenye (1025 Csalán út 29.).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: JÚNIUS 2., 18.00: Orgonaest – közreműködik Kecskés
Mónika. A belépés díjtalan (1014 Táncsics Mihály u. 28.).

SZÍNHÁZ

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JÚNIUS 14., 19.00: Woody Allen: Férjek és feleségek – az Orlai
produkció előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JÚNIUS 14., 15., 16., 19.00: SZINDRA GÁLA
– A Színjáték Drámastúdió hallgatóinak tanévzáró gálaműsora. Rendező: Földessy Margit. JÚNIUS
19., 19.00: Fejes Endre–Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem. A Szindra Társulat előadása.
Rendező Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: JÚNIUS 28., 29., 30., 19.30: Chicago (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: JÚNIUS 16., 19.00: Pira Bella (1027 Jurányi u. 1-3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: JÚNIUS 5., 19.30: Me, My Selfie & I – vendégjáték. JÚNIUS 7., 19.30: The Big
Five Oh – vendégjáték. JÚNIUS 15., 16., 18., 19.00: Mennyit érünk? (The Sum of Us). JÚNIUS 18.,
19.30: Szabad a Vers – Hunyadi Máté és Bencsik Levente műsora. JÚNIUS 20., 19.00: Öröm és boldogság. JÚNIUS 20., 19.30: Novecento (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JÚNIUS 6.: Bach legszebb művei. Simonffy György
előadása sok zenével. JÚNIUS 8-9.: Látogatás az ország cseresznyéskertjében rendezett vásáron,
folklór és gasztronómiai bemutatón, kóstolón. Másnap 2,5 órás Tisza-tavi hajózás meseszép természeti környezetben, majd tiszai halászlé. Kitűnő szállás, kedvezményes ár. JÚNIUS 11.: Látogatás
Érden a Földtani Intézetben. JÚNIUS 13.: Málta festői szépségei, Jámbor Kati úti filmje. JÚNIUS
18.: Gánóczy Mária festőművész kiállításának megtekintése a Vízivárosi Galériában. JÚNIUS 20.:
Klubdélután, nyári programok megbeszélése. JÚNIUS 25.: a Szépművészeti Múzeum Gyűjteményéből válogatott kiállítás megtekintése a Nemzeti Galériában. JÚNIUS 27.: Maja kultúra II. Guatemala.
Nemere László úti filmje. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20)
424-2180, fonixke@t-email.hu).
• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként
16–19 óráig. A résztvevők a jól bevált játékok mellett minden alkalommal egy-egy új játékkal is megismerkedhetnek. JÚNIUS 13., 17.00: Beszélgetőklub. Vendég Cserey Noémi, előadásának címe: A
színház mint lelki táplálék. Helyszín: Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: 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-címen kapható.
• A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: JÚNIUS 7., 15.00: Az
isteneknek is kedves a tánc. Tánc a képzőművészetben – Albrecht Zsófia művészettörténész vetítéssel
egybekötött előadása. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető
Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB JÚNIUS 14-én 14.00 órától tartja következő, a nyári szünet
előtti utolsó klubnapját, amelyre várják az érdeklődőket (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: buszos utak: minden pénteken 16–18 óra között az Arany
János utcai Burger Kingben lehet befizetni a buszos utakra. Legközelebb: JÚNIUS 8.: Vas megye:
Somló hegy, Ság-hegy. JÚNIUS 22.: Cserhát: Ipolytarnóc, Szécsény, Hollókő, Szirák. Gyalogtúrák: JÚNIUS 9.: Börzsöny. Zebegény, Nagybörzsöny. Találkozó 7.45, Nyugati pu., pénztárak. JÚNIUS 15.:
Börzsöny. Drégely vára, Drégelypalánk. Találkozó 8.45, Nyugati pu., pénztárak. JÚNIUS 16.: Vértes.
Tarján, Tatabánya. Találkozó 8.00, Déli pu., pénztárak. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20)
997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: JÚNIUS 23.: Mátra. Galyatető, Mátraháza (Kékestető). Találkozó 7.45, Stadionok, Volán-pu. Túravezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024.
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• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JÚNIUS 11., 18.30: Shakespeare drámái. Ludmann Mihály művészettörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JÚNIUS 11., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Lackfi János moderátor, Kőrizs Imre, Vörös István, Molnár Krisztina Rita (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ: JÚNIUS 12., 18.30: Veritas-estek: A kádári politika a forradalom leverését követően. Dr. Kiss Dávid előadása. Az előadások, amelyeket a V4 Építészeti Alapítvány rendez,
ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen vagy a (06 70) 3898720-as telefonszámon lehet (1028 Templom utca 12-14.).
• KSH KÖNYTÁR: JÚNIUS 5-én és 12-én 17 órától egy kétrészes előadás-sorozatban Szuromi Orsolya geográfus, humánökológus a permakultúra, azaz az ember és a természet kölcsönösen hasznos
együttélésének, az „állandó mezőgazdaság” működésének témáját járja körül, írországi példákon
keresztül. Az előadás-sorozat címe: Permakultúra West-Corkban. Helyszín: Thirring Lajos-terem. JÚNIUS 12., 17.00: Könyvbemutató a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a KSH Könyvtár szervezésében.
A Diplomácia – hírszerzés – állambiztonság című kötetet dr. Fejérdy Gergely diplomata, Melkovicsné
dr. Madarász Anita, a NEB Hivatalának tudományos kutatója és dr. Soós Viktor Attila, a NEB tagja, a
NEB Külügyi Munkacsoportjának vezetője, a kötet szerkesztője mutatja be. Helyszín: Bibó István-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).
• A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR ÉS A NYÉK-KURUCLES EGYESÜLET közös rendezésében: JÚNIUS 11., 17.00: Botticelli Esztergomban. Dr. Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi
tanár előadása. A részvétel ingyenes (1021 Hűvösvölgyi út 85. 200-1098).

www.marczi.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Tel.: (06 1) 212-2820, marczi@marczi.hu

V. BUDAVÁRI BACH FESZTIVÁL

Budavári Evangélikus Templom
2019. június 10-20.

MOTETTÁK ÉS KORÁLOK
Június 10. 19 óra
BACH AKADÉMIA
vezényel és orgonán közreműködik: Bán István

június 4. kedd 19.00

CALCUTTA TRIÓ
INDIAI ZENEKLUB

Pásztor Júlia, Weiszburg Zsuzsanna – szoprán
Hacknauer Bettina, Szablics Karolin – mezzo
Buda Sára, Murányi Eszter – alt
Marossy Gábriel, Szabó Balázs – tenor
Krokovay Marcell, Bán István - basszus
Kővári Péter – kontínuó
Nagy Réka – barokkcselló
Dénes-Worowski Marcell – violone
ORGONA
Június 12. 19 óra
KISS ZSOLT (Pannonhalmi Főapátság)
CSELLÓ SZÓLÓSZVITEK
Június 14. 19 óra
SZÁSZVÁROSI SÁNDOR – barokkcselló
orgonán közreműködik: Lévai Kamilla
SZÓLÓHEGEDŰ
Június 16. 19 óra
KERTÉSZ ÁGNES – barokkhegedű
orgonán közreműködik: Radnai Tamás
KANTÁTÁK
Június 18. 19 óra
MUSICA VIVAX WIEN – vezényel: Bán István
Johanna Krokovay – alt
Krokovay Marcell – basszus
GAMBASZONÁTÁK
Június 20. 19 óra
NAGY RÉKA – viola da gamba
SZOKOS AUGUSTIN – orgona, csembaló

A belépés díjtalan - támogatói jegyek a helyszínen
válthatók, köztük budavári vacsorák, prémium borok
és kézműves csokoládé-boxok kerülnek kisorsolásra.

Budai Vár (Buda Castle) 1014, Bécsi kapu tér
Fővédnök: Dr. Fabiny Tamás, püspök
Főtámogató: Budavári Önkormányzat
Művészeti vezető: Bán István - bachorgona@gmail.com

június 6. csütörtök 18.30
CSODÁK, REJTÉLYEK
ÉS KATASZTRÓFÁK
A KÖZÉPKOR ÖSSZEOMLÁSA
Történelmi előadássorozat
Előadó: ANTALFFY PÉTER történész
június 13. csütörtök 19.00-01.00

ÉVADZÁRÓ GUZSALYAS
MOLDVAI ÉS GYIMESI
TÁNCHÁZ
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Ingyenes
digitális taneszköz
Folytatódik a Szülők Akadémiája

A II. Kerületi Önkormányzat Szülők Akadémiája ingyenes előadás-sorozatának
május 16-i előadását Szűcs Dóra tanár,
közgazdász, újságíró, az OkosDobozt fejlesztő cég ügyvezetője tartotta. Az OkosDoboz oldalt mutatta be, amely egy tankönyvfüggetlen digitális taneszköz, célja,
hogy olyan ingyenes tanulási lehetőséget
nyújtson a gyerekek számára, amin keresztül játékos módon sajátíthatják el a
tananyagot. Az oldalon többek között
tízezer NAT-hoz illeszkedő egyedi grafikával készült feladat, harminc gondolkodási és kognitív képességet fejlesztő
játék, valamint 160 egészségnevelési videó
található. A honlapon két év alatt több
mint 15 millió feladatot oldottak meg.
A II.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ELŐADÁS-SOROZA TA

június 6., 17.30

MIT (T)EGYEN A GYERMEKE M?
ANTAL EMESE
dietetikus, szociológus, szakmai vezető,
TÉT Platform Egyesület

prakt
ikák

Helyszín: KSH Könyvtár, Thirring Lajos-Terem
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BUDAI POLGÁR

Zenélő II. kerület

Ötödik évadába lépett a Zenélő Budapest elnevezésű ingyenes nyári koncertsorozat, amelynek keretében júniustól augusztusig Budapest legszebb pontjain csendül fel a muzsika a
fővárosiak és a turisták gyönyörűségére. Az idei év újdonságaként II. kerületi helyszínen, a
Millenárison is részesei lehetünk az egyedülálló kulturális eseménynek.

A II. kerületi helyszín bevonása nemcsak azért
érthető, mert a Millenáris ideális helyszíne lehet sokféle szabadtéri rendezvénynek, hanem
mert a Zenélő Budapest művészeti vezetője,
Götz Nándor klarinét- és szaxofonművész, zeneszerző negyedszázada kerületünk lakója.
– Muzsikusként bejártam a világot, és minél
több helyet megismertem, annál inkább megerősödött bennem, hogy Budapest egy csoda,
amire büszkék lehetünk. Ahogy az utcákat járom, még ma is új szegleteket, új épületeket
fedezek fel.
Hogyan kezdődött a Zenélő Budapest története?
Kvartettemnek, a Götz Szaxofon Kvartettnek
volt egy New York-i séták című műsora, amelyben vetítés segítéségével jártuk végig New York
nevezetességeit, és ehhez kapcsolódott a zene
is. Ebből született az ötlet, hogy valódi helyszíneken, valódi sétával is lehet koncerteket
tartani – és hol máshol, mint Budapesten. A főváros helyszínei nagyszerű koncertlehetőségeket kínálnak: a Magyarság Házánál magyar
szerzőket, a Mátyás-templomnál szakrális zenét, a Műcsarnoknál pedig az Egy kiállítás képeit
játsszuk. Egy hétvége alatt csodás zenés városnézést lehet szervezni – volt rá példa, hogy turisták biciklit béreltek, és úgy mentek el egyik
helyszínről a másikra.
Édesapámmal, Götz Béla díszlettervezővel
együtt találtuk ki, és a Budapesti Fesztivál és
Turisztikai Központtal valósítottuk meg a programsorozatot. A helyszínek kiválasztása összefügg a zenei koncepcióval, és a Millenáris Park és
épületei teljesen megfelelnek elképzelésinknek.
Bízom benne, hogy hosszú távú kapcsolat alakul
ki a Millenárissal, már azért is, mert nekem a
szívem csücske. Rengeteget jártunk ide a kislányommal különböző gyerekrendezvényekre, de
a felnőtt közönségnek is nagyon jó és változatos
programokat kínált és kínál ma is a hely.
Mit lehet majd látni, hallani a Millenárison?
Idén nyáron, júniusban négy gyermek- és
négy ifjúsági koncertet tartunk a Nemzeti Táncszínház teraszán. A nézőteret színes pokrócokkal fogjuk kialakítani – délelőtt a gyerekeknek,
este pedig a fiataloknak. Összesen nyolc gyermekkoncertet tervezünk, ebből az első négynek
ad helyet a Millenáris, a többi a Nemzeti Mú-

zeum kertjében lesz. A Fiatal tehetségek a kön�nyűzenében című sorozat szintén nyolc részből
áll, és itt is az első négyet tartjuk a táncszínház
teraszán, a második négyet pedig a Várkert Bazár
Szárazárok színpadán.
A Zenélő Budapest-projekt messze túlmutat
egy szokványos zenei programon, ahogy az ön
tevékenysége is nagyon sokrétű.
Művészcsaládban élek, a feleségem hegedűművész, kislányunk szintén zeneművészettel
foglalkozik. Szüleim színházi emberek, és én
magam is erősen kötődöm a színházhoz. Írtam
színházi zenéket és Antonius kardja címmel egy
crossover operát, amit külföldön is sikerrel mutattunk be. A Zenélő Budapest keretein belül is
igyekszem mindig újdonságokkal előállni. Tavaly például a Nemzeti Galéria előtt csináltunk
egy kis performanszt: két festőművész és két
dzsesszgitáros közösen improvizált. Ez is kitekintés volt a társművészetekre, ahol a helyszín
meghatározó volt. Meggyőződésem, hogy egyik
művészeti ág sem létezik önmagában, egymásból
merítenek és erősen hatnak egymásra. Lehet,
hogy ez nem tűnik fel zenehallgatás közben, de
mégis minden zeneműben ott van a világ, amiből táplálkozik.
Péter Zsuzsanna

Ingyenes koncertek a Nemzeti Táncszínház teraszán
(Millenáris, 1024 Kis Rókus u. 16-20.)

Gyermekkoncertek szombatonként 11.00 órakor: JÚNIUS 1., Klárisok – mesekoncert; JÚNIUS 8., Csillagszemű gyerektáncház; JÚNIUS 22., Bergemgóc zenegóc – zenés
mesekönyv; JÚNIUS 29., Kifli zenekar
A belépés díjtalan!

Ifjúsági koncertek szombat esténként 19 órától: JÚNIUS 1., Hotshot; JÚNIUS 8.,
A köztársaság bandája; JÚNIUS 22., Infusion trió; JÚNIUS 29., Livingroom
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Szép idő és jó hangulat a családi programokon

Hetedik alkalommal rendezett családi napot
május 18-án a II. Kerületi Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Központja a Klebelsberg Kultúrkúriában. A pestihdegkúti
kulturális intézmény a gyermeknap alkalmából május 25-én családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal, színházi előadással
és Kolompos-koncerttel várta a fiatalokat.

A II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központja 7. alkalommal rendezte
meg idén a Klebelsberg Kultúrkúriában a városrészünkben élő, gyermekeket nevelő családok számára a családi napot.
A rendezvény keretében Láng Zsolt polgármester és Papp Krisztina, a családsegítő veze-

tője adta át az „Én és a családom” elnevezésű
fogalmazás- és rajzpályázat díjazottjainak a
jutalmakat a Kultúrkúria Vinotéka termében.
A rajzversenyre több mint 130 alkotás érkezett a 3-5, a 6-7 évesek, illetve a 8 év fölöttiek
kategóriájában. A műveket egy héten keresztül
meg is lehetett tekinteni. Az eseményen részt
vett Riczkó Andrea önkormányzati képviselő, az

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság
elnöke, valamint Vargáné Luketics Gabriella, a
Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője.
A rózsadombi önkéntes tűzoltók és a Johannita Segítő Szolgálat mentős gyakorlati bemutatója sok gyereket vonzott, de a fiatalokat
kulturális műsorok, különböző játékos és kézműves foglalkozások is várták egész nap.

Zajlik a Pasaréti út felújítása

A Pasaréti út felújítása március 26-án kezdődött el a Szilágyi Erzsébet fasor és a Gábor
Áron utca között az útpálya páros oldali
felének lezárásával, ezért a Pasaréti út jelenleg egyirányú a Szilágyi Erzsébet fasortól
kezdődően a Gábor Áron utca felé. Az 5-ös
busz a korlátozás miatt a belváros felé a
Gábor Áron utca–Szilágyi Erzsébet fasor módosított útvonalon közlekedik.

A beruházó BKK lapunkat arról tájékoztatta, hogy a munkák a meglévő aszfaltburkolat lemarásával és a járda elbontásával
kezdődtek el. A járda elbontása után elkezdődött a meglévő közművek feltárása
és az új közművek építése, jelenleg épül a
közvilágítási hálózat új kábele, az oszlopok
alaptestjei, folyik a víznyelőaknák átépítése
és a csapadékelvezető hálózatra való rákötése. Ezzel párhuzamosan készül az új járda
pályaszerkezete is. Az út új, természetes kőből készülő szegélye szinte az egész érintett
szakaszon megépült, készül továbbá a kapubehajtók nagykockakő burkolata is. Több
szakaszon már folyamatban van a járda
térkő burkolatának építése. A járda szürke, a kapubehajtók piros burkolatot kapnak majd. A buszmegállókban speciális,
íves oldalfalú szegélyek épülnek, amelyek

Több szakaszon már folyamatban van a járda térkő burkolatának építése

megkönnyítik a járművek minél közelebbi
megállását a szegélyhez. Az esélyegyenlőségi elvárások szerint a gyalogos átvezetéseknél a járdák szegélyét lesüllyesztik, továbbá
taktilis jelzőkövek épülnek. A zöldterületek

rendezésével összefüggésben az új, elültetésre váró fák helyének kijelölése megtörtént, telepítésük azonban csak a felújítás
végén, ősszel történhet meg, erre a nyári
melegben nincs mód.

26. OLDAL

KÉKHÍREK

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

VI-os körzet: Pusztaszeri út–Zsindely utca–
Felső Zöldmáli út–Csatárka út–Törökvész út által
határolt terület.
Angyal Donát
rendőr őrmester, tel.:
(06 70) 489-3440.
Fogadóóra: minden hónap második csütörtökén 10.00–12.00-ig.
Helyszín: 1024 Rómer
Flóris utca 10.

VII-es körzet: Szeréna út–Vérhalom utca–Vérhalom tér–Pajzs utca–Eszter utca–Törökvész út–
Pusztaszeri út–Józsefhegyi út által határolt terület.
M iczkin é Budai
Tímea rendőr főtörzsőrmester, tel.: (06 70)
489-3439. Fogadóóra:
minden hónap második
szerdáján 10.00–12.00.
Helyszín: 1024 Rómer
Flóris utca 10.

VIII-as körzet: Pajzs utca–Vérhalom utca–
Apostol utca–Gül Baba utca–Margit körút–Bimbó
út által határolt terület.

BUDAI POLGÁR

Ráfázhatnak a buszsávban előrefurakodók

A buszsáv használatát ellenőrzik technikai eszközzel a Bimbó úton, valamint a Keleti Károly utca Margit
körútba torkolló szakaszán a következő hetekben – tájékoztatták lapunkat a II. kerületi Rendőrkapitányságon. A rendőrség szeretné visszaszorítani a buszsáv jogosulatlan igénybevételét, ami a reggeli és a délutáni időszakban jellemző az érintett területre. A legszemtelenebb sofőrök csak a Margit körúti buszmegállónál furakodnak vissza a buszsávból, sokszor megakasztva a forgalmat és feltartva a buszokat.

Gyorsan elfogták az ékszertolvajt

A II. kerületi Városrendészet és a rendőrkapitányság közös járőrszolgálatán vett
részt Horváth József és Végh Szilveszter közterület-felügyelő, valamint Miklós Melánia rendőr őrmester május 16-án délután
– tájékoztatott az önkormányzati városrendészet. A szolgálati rádión tudták meg,
hogy egy, a Szilágyi Erzsébet fasorban működő zálogházban tolvaj jár. A közös járőr
éppen a Fény utcában tartott ellenőrzést,
ezért hamar a helyszínre értek. A zálogház

bejárata zárva volt, de egy férfi próbált meg
kijutni az üzletből két arany karkötővel
együtt. A kifejezetten agresszív viselkedésű
személyt a járőrök visszatartották, a közterület-felügyelők biztosították a helyszínt.
A bűnöző, akit a hamar megérkező rendőri egység elfogott, az egyik lopott ékszert
önként adta vissza, a másikat azonban csak
a hatóság jelenlétében vette le a karjáról.
Az elkövetőt előállították a rendőrkapitányságon.

Az ékszereket is eltakarította
II. kerületi házakban vállalt takarítást az a nő, akit a rendőrök lakóhelyén, Nagykovácsiban fogtak el május
13-án. A 61 éves asszony a gyanú szerint a lakások tisztítását olyannyira odaadóan végezte, hogy a munka
közben fellelt, összesen mintegy 2,5 millió forint értékű arany ékszereket, órákat és ezüsttálcákat is eltakarította. A nyomozók a munkaadók bejelentését követően rövid időn belül megtalálták a „rendszerető”
tolvajt. A hatóság üzletszerűen elkövetett lopás miatt gyanúsítottként hallgatta ki az enyveskezű takarítót.

Vigyázat, csalók!!!

G ombita G erg ő
Gábor rendőr főtörzsőrmester, tel.: (06 70)
489-3422. Fogadóóra:
minden hónap második
hétfőjén 10.00–12.00.
Helyszín: 1024 Rómer
Flóris utca 10.

Ingyenes
bűnmegelőzési
előadás
szépkorúaknak

II. kerületi Rendőrkapitányság
Jelenet a színdarabból

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

Körzeti megbízotti ügyeleti
mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541

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

A II. kerületi Idősügyi Tanács meghívja a kerületi szépkorúakat a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek Vigyázat, csalók!!! című áldozatvédelmi
előadására, amely humoros, élményszerű formában
mutatja be az idősebb korosztályra leselkedő veszélyeket.

A rendezvényen a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság
képviselője is részt vesz.
Az előadást a Marczibányi Téri Művelődési Központ
színháztermében tartják JÚNIUS 11-én 14 órától (1022
Marczibányi tér 5/a). A belépés díjtalan.
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IngatlanpályázatOK
A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az 1/1 arányú tulajdonát 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 pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási 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-nyilvántartási Osztály
munkatársai ügyfélfogadási időben személyesen (1024
Mechwart liget 1., III. emelet 308.) vagy telefonon, a (06 1) 3465498-as és a (06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

VÁRAT
MAGÁRA

SZÉKESEGYHÁZ

VERDI
ALAK

Cím

Terület (m2) Megnevezés

Induló ár (Ft)

Lévay utca 4. 12212/7

1119

beépítetlen
terület

262 400 000 Ft+27% áfa

Balogh Ádám
12508/2
utca 34/b

1332

lakóház, udvar

178 000 000 Ft+0% áfa

A pályázati dokumentáció megvételére 2019. május 6-án 13.30tól 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.
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A rejtvény fő soraiban Paulo Coelho gondolatát rejtettünk el.
A 2019/8. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Alakítsd a sebeidet
bölcsességgé”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Jó estét
nyár, jó estét szerelem című előadásra, ami június 19-én 19.00
órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek:
Haraszin István, Hegedűs András és Szendrői Pálné. Gratulálunk,
a nyereményeket személyesen, az előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át.
Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út
1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb
2019. június 15-ig.

28. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

Kolozsvár Utcai Óvoda augusztus 21-ei kezdéssel óvodapedagógust, valamint auguszIngatlanberuházó, fejlesztő cégbe jó tus végi kezdéssel óvodatitkárt keres. Jelentkommunikációs képességgel rendel- kezés a 06 20 628-1717-es telefonszámon.
kező kollégát keresünk. Tel.: 06 20 Cím: 1028 Budapest, Kolozsvár utca 15-19.
931-3122
Községház Utcai Óvoda új Kadarka Utcai
KERTGONDOZÁSI munkákhoz megbíz- Tagóvodája óvodapedagógust, konyhai
ható, szorgalmas embert keresek. Tel.: dolgozót, takarítót, karbantartót és peda06 30 495-9862
gógiai asszisztenst felvesz 2019. augusztus
Pesthidegkúti otthonunkba keressük 26-tól. Érdeklődni az óvodavezetőnél lehet
hosszú távú segítségünket. Feladatok: a (06 1) 376-5476-os telefonszámon.

pakolás, takarítás, mosás, vasalás, locsolás. A jelentkezéseket az anna.dekany@ OKTATÁS
gmail.hu e-mail-címre, illetve az alábbi NÉMETOKTATÁS PÉNZÜGYI, SZÁLLÍTMÁtelefonszámra várjuk: 06 30 648-6031
NYOZÁSI, ÉPÍTÉSI SZAKIRÁNYBAN IS. Tel.:
06 30 948-0955
TAKARÍTÁS! Irodák, iskolák, rendelők,
rezidenciák stb. rendszeres takarítását HUMORÁT MÉG EL NEM VESZTETT
vállaljuk. Éjszaka is. gaiatusa8@gmail. NÉMETTANÁR/vizsgáztató középiskolai,
com Tel.: 06 30 585-6247
egyetemi gyakorlattal. Tel.: 06 20 2173128; ger.maniac.bp@gmail.com
NŐI-FÉRFI FODRÁSZT, MANIKŰRÖST
azonnali kezdéssel keresek bejáratott, ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOfelújított szépségszalonba a Hűvösvölgyi MÁS SZAKTANÁR EGYÉNILEG FELKÉúton. KIADÓ a fodrászati részleg teljes SZÍT, RENDSZEREZ NAGY TAPASZTALATvagy fél műszakra. Tel.: 06 30 202-1766 TAL BEL-BUDÁN. Tel.: 06 30 749-2507
A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ főiskolai végzettséggel rendelkező vezető
ápolót keres idősek átmeneti gondozóházába. Jelentkezni elektronikus úton,
fényképes önéletrajzzal lehet az egyesgondozasikozpont@gmail.com e-mail
címen.
A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ
szakképzett szociális gondozót keres
házi segítségnyújtás területére. Jelentkezni önéletrajzzal lehet az egyesgondozasikozpont@gmail.com e-mail címen.
A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai
Ökumenikus Óvodája augusztusi kezdéssel felvételre keres óvodapedagógust,
dajkát, valamint részmunkaidős pszichológust. Nyugdíjas kollégák jelentkezését
is várjuk! Jelentkezni önéletrajzzal az
okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBEREK RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST,
HÁZAT, IKERHÁZAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. Tel.: 06 30 924-7165

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

200 000 Ft + rezsiért kiadó a Zalai úton két Páty, Mézeshegyen 1020 m²-es telek 40
szobás, 60 m²-es magasföldszinti kertkap- m²-es hétvégi házzal 9,8 M Ft. Tel.: 06 20
csolatos lakás. gyula.mezey@gmail.com
967-5691
KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEÉVRE BÉRELHETŐ LAKÁST. UPC tel.: 782- GÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN?
3901
15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
Nagy méretű lakást, házat keresek tu523-1969
lajdonostól. Felújítandó is lehet. Tel.:
06 20 931-3122
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOBUDAPESTTŐL 33 KM-RE HÁROM SZO- KAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT:
BÁS, RENDEZETT CSALÁDI HÁZAT 340 IGYEKSZÜNK GYORSAN HOZNI A VENÉGYSZÖGÖL TELEKKEL, DUPLA GA- VŐT, JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INGYENES,
RÁZZSAL, MŰHELLYEL, HEGYOLDALI DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEBOROSPINCÉVEL BUDAPESTI LAKÁS- VŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA
RA CSERÉLNÉNK. TEL.: 06 30 934-3232 ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT
KAP! LAURUS INGATLAN. TEL.: 06 20
A FELSŐ ZÖLDMÁLI ÚTON 106 m²-ES 960-0600
ÖT SZOBÁS EMELETI KÉTSZINTES LAKÁS GARÁZZSAL 108 000 000 Ft. www. Németországban Passau közeli két
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969 szobás, 53 m²-es fullpanorámás beköltözhető apartmanlakás eladó. 17
A II., Bimbó úton 52 m²-es, két szobás, fel- M Ft. Lift, uszoda a házban. Tel.: 06 30
újítandó, magasföldszinti lakás eladó. Tel.: 678-3720
06 20 967-5691

ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás
nyelvtanártól minden szinten. A Pasaréti
tér mellett. dobojutka@gmail.com Tel.: 06
30 432-5012
A II., Völgy utcában 91 m²-es felújítandó
kertkapcsolatos lakás garázzsal 63 M Ft.
Matematikatanítás általános és középTel.: 06 20 967-5691
iskolásoknak, szaktanártól. Első alkalom
ingyenes. Tel.: 06 30 461-8821
A II., Hűvösvölgyben 180 m²-es, hat szobás, teraszos, kertkapcsolatos kétszintes
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettsélakás kertrésszel, garázzsal eladó. Tel.: 06
gire, felvételire való felkészítés gyakorlott
20 967-5691
középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648
A Lánchídnál vároldalra néző 90 m²-es
INGATLAN
emeleti lakás felújított házban 79 900
A Szépilonánál kertben garázs eladó. 2,3 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06
m széles ajtó, 16 m² 7 M Ft. gyula.mezey@ 70 523-1969

EGÉSZSÉGÜGY

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

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS,
gmail.com
Az Astoriánál V. emeleti 160 m²-es, hat ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. ULTRAHANGOS BŐRFESZESÍKERESEK TARTÓS BÉRLETRE minimum szoba hallos, igényesen felújított, dupla
TÉS. Tel.: 06 30 206-4801
komfortos,
panorámás
lakás
eladó.
Tel.:
két hálószobás, zuhanyzós lakást liftes
06 20 967-5691
házban. Tel.: 06 30 941-1177
VÍZ-GÁZ-VILLANY
Palotanegyedben, a Baross utcában, a Kálvin térhez közel 90 m²-es csendes, világos VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉkétszobás felújítandó lakás 58 000 000 Ft. SZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06
Tel.: 06 20 334-4996
Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton
30 447-3603
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16A XI., Villányi úton 94 m²-es, két és fél szoba hallos, erkélyes, panorámás III. emeleti, VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10
felújítandó polgári lakás 54,9 M Ft-ért el- KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétarszóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700
tályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel.
adó. Tel.: 06 20 967-5691
Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. KeTel.: 06 30 655-8074
rület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze.
A XII., Rácz Aladár úton négy szobás, panorámás, emeleti, felújított 84 m²-es la- Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központiApróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve.
kás dupla garázzsal 87 900 000 Ft. www. fűtés-szerelés, ázások, csőtörések megOnline apróhirdetés-felvétel a nap
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
szüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089
24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-pol-

Hirdessen a

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 hirdetes@budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft,
1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old.

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

Következő megjelenés: 2019. június 15-én.
Lapzárta: keretes – június 5., apró – június 7.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
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.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu). Olvasószerkesztő, korrektor:
Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5.,
telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda:
Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek:
336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2019. június 15., lapzárta: 2019. június 5.
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. június 7.

2019/10 – június 1.

HIRDETÉS

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, Lakásfelújítás: Festés (egészségügyi, tiszKLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL tasági). Mázolás, parkettacsiszolás. Víz-,
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL Tel.: 06 gáz-, villanyszerelés szakemberekkel. Tel.:
70 258-0000
06 20 945-5473, 06 30 499-1814
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERAFÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍ- SZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE,
TÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
Tel.: 06 20 546-6304
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyiGÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF tó automatikák, zárszerelés, lakatos
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉT- munkák, kerítések. frimari53@gmail.
VÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20
5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 933-3620
978-7429
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021,
06 20 934-4664

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK
BESZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése. Tel.: 06 20
381-6703, 251-9483

VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, ASZTALOSIPARI MUNKÁK. Fa és laminált
LÁMPÁK, SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. EGYEDI BÚTOROK (gerenda bútorok is),
TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
LÉPCSŐK, KORLÁTOK, KERÍTÉSEK, kül- és
beltéri NYÍLÁSZÁRÓK készítése. AUBÉLI és
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS,
FIA Kft., www.aubeliesfia.hu, aubeliesfia@
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE,
gmail.com
BEKÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ ASZTALOS, LAKATOS MUNKÁK. BÚTOMESTER. Tel.: 200-9393, 06 30 333- ROK, AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍ6363
TÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI
VILLANYSZERELÉST, -JAVÍTÁST VÁLLA- ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
LOK KEDVEZŐ ÁRON GARANCIÁVAL. DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC: 25
Tel.: 06 70 343-4400
000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000
Ft-tól, festés, tapétázás. Tel.: 06 70 250LAKÁS-SZERVIZ
9132
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kotetők javítása 1986 óta, budai kisiparos. csibeállók aszfaltburkolatának készíTel.: 249-2664, 06 20 944-9015
tését vállaljuk. Társasházaknak 27%
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4
Pillér Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495

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

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

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu
(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

1878

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló,
függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése. Tel.: 356-4840, 06 30
954-4894
REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA,
SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN.
Tel.: 06 20 546-6304

TÁRSASHÁZAK

Vállalunk: bontás, falazás, nyilászáró-csere,
asztalos munkák, lakatos munkák, glettelés, homlokzatszigetelés, hideg-, melegburkolás, kartonozás, sittelhordás, tetőfedés,
tereprendezés. Tel.: 06 31 789-2176, 06
20 806-2091

KERT

Kertfenntartást, fakivágást, bozótirtást,
permetezést, fűnyírást, nyesedékek és gal�lyak elszállítását vállalom. Farkas Norbert.
Tel.: 06 30 550-7761

TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LAKÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregnemetandrasne00@gmail.com Tel.: 06 kertek ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba.
20 460-3740
Tel.: 06 20 970-7506
II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZZA TÁRSASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS Szőcsi Dénes: kertépítés, kertgondozás,
kedvezménnyel. Tel.: 06 30 797-1037 KÉPVISELŐRE, AKI ELEGET TESZ A fakivágás, szállítás, fűnyírás. Tel.: 06 30
784-6452
BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk 2019. ÉVBEN VÁLTOZÓ TÁRSASHÁZI
TÖRVÉNYNEK.
TEL.:
06
30
408-7064,
FAKIVÁGÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS, FŰNYÍrégi bútorát, legyen szó antique, moRÁS, FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, KERTdern bútorról! Nagy szövetválaszték- gundihaz@gmail.com
kal, díjmentes felméréssel állunk ren- Társasházak közös képviselete, üze- RENDEZÉS. GALLYAZÁS, VESZÉLYES FÁK
delkezésére! Hívjon bizalommal! Frank meltetése, kötelező nyilvántartások, KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁVAL IS.
TEL.: 06 30 994-2431
Csaba. Tel.: 06 30 945-3042
számvitel és jogi környezet biztosítása
szakembertől. Tel.: 06 20 520-0042

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE,
BELSŐ MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGY- HÁZTARTÁSI GÉPEK
INTÉZÉSSEL. SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06
MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES
20 264-7752
TAPASZTALATTAL, GARANCIÁVAL. BIRÓ
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, ISTVÁN. TEL.: 06 20 937-8110
duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
ELEKTRONIKA
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ
TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

29. OLDAL

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

ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL5368, 06 20 537-6281
DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANLapos TV-k, színes TV-k javítása minden- CIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. www.
nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06
30 999-8619
FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

Festést, gipszkartonozást, burkolást, REDŐNY
szigetelést, térkövezést, kisebb-naREDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZEgyobb munkákat vállalok. Hívjon bátRELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜran, bizalommal! Tel.: 06 20 992-2328
LETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁFestés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák LÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.:
is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043
06 30 568-6255
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE
Kőműves munkák, festés, glettelés, burko- RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUlás, zománcolás, tető javítása, lakásbontás. XA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
Tel.: 06 20 233-1681

MŰGYŰJTÉS

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN 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

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET,
kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat,
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatéüvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kot. Díjtalan kiszállás. www.hildaantikvikapuk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, tas.hu Tel.: 951-8307, 06 30 462-8883
aknafedések, leválasztások, szélfogók kéA TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vászítése. Tel.: 06 20 380-8988
sárol festményeket, régi pénzeket, kitünBízza szakemberre, ne bízza a véletlen- tetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat,
re, szobafestő munkát vállal garanciá- bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot.
val. Tel.: 06 30 913-8245
Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás,
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu
ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Hűvösvölgyi út és
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
a Bognár utca sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
NAGY MAGDA (06 70 224-3725), MATYKÓ papírrégiséget, régiségeket vásárolunk
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖ- és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út
TYI (06 20 251-7171) szeretettel várja régi 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.:
és új vendégeit.
266-4154

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

HIRDETÉS
EGYÉB
Csinos, diplomás, 70 éves hölgy keres kulturális programokhoz partnert. Tel.: 3266687

Életjáradéki szerződést kötne fiatal
értelmiségi házaspár gyermekei számára. Minden megoldás érdekel. KéA II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATrem, hívjon bizalommal. Tel.: 06 20
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN
916-6468
FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET,
CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, Középkorú hölgy eltartási vagy életjáradéki
EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, szerződést kötne. Tel.: 06 30 621-3857
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, kézi
kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre,
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉRméretre, nagy fonalválasztékkal, hozott
TÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697,
fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009
06 20 494-5344

VÉTEL-ELADÁS
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT,
ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20
425-6437
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
Hanglemezeket keresek magas áron: Tel.:
06 30 346-7378, 335-5164
KÉSZPÉNZÉRT GÉPKOCSIKAT VÁSÁROLUNK, HIVATALOS BONTÁSI IGAZOLÁSSAL, INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL. TEL.: 06
30 455-8719

FACEBOOKON
A II. KERÜLET

37 400

Köszönjük!

facebook.com/budapest2

BUDAI POLGÁR

Foglaljon szállást vendégeinek

Prémium minőségű
apartmanházba
a Fillér utca tetején!

www.hillsidebudapest.hu
06 30 202-1820

A hirdetés bemutatásával 15% kedvezmény jár.

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

2019/10 – június 1.

RÓZSAKERT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
2019. JÚNIUS 6.

Válogasson üzleteink
kedvezményes ajánlataiból,
és legyen vendégünk
egy pohár pezsgőre!

Részletek a szórólapokon és
a www.rozsakert.hu oldalon

EQ

A legjobbat akarjuk.

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74.

HIRDETÉS

31. OLDAL

32. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Időtartam: Május 31- Június 9-ig A SZEGÁBAN
BIO PARADICSOMSZÓSZ
BAZSALIKOMOS

FIORUCCI SALAME
NAPOLI

340g LA SELVA BIO
1099 Ft/db

(Nápolyi szalámi)
7999 Ft/kg

OLASZ SÁRGADINNYE

449 FT/KG

200g
1749 Ft/db

FRISS OLASZ
TÉSZTA
BERTAGNI

990 FT/DB
APEROL APERITIVO

FRISS OLASZ
TÖLTÖTT TÉSZTÁK
BERTAGNI

1L 11%
+ Cinzano prosecco 0,75L 11%
11550 Ft/db

7490 FT/DB

(Tagliolini 300g;
Pappardelle 300g;
Penne 500g)
779 Ft/db

499 Ft/db

(Érlelt sonkával töltve 250g;
Ravioli ricottával spenóttal töltve 250g;
Tortellini 4 sajttal töltve 250g)

699 Ft/db
MORTADELLA
FIOROCCI
PISZTÁCIÁS

4449 FT/KG
GORGONZOLA
DOP

Helyben készült

TIRAMISU

(sima és epres)
990 Ft/adag

5849 Ft/kg

2999 Ft/kg

599 FT/ADAG

799 Ft/db

125g
1099 Ft/db

GRANA PADANO
3999 Ft/kg

Füstölt olasz Tivoli érlelt
sonka (14 hónapos)

2499 FT/KG

BURRATA
599 FT/DB

PROSCIUTTO TIVOLI
FUMO

5049 Ft/kg

250g ALFIERI

(paradicsomos, olívás, natúr)
250g
605 Ft/db

LA SELVA
PIZZAKENYÉR

749 Ft/kg

RICCIOLI PRIMAVERA
TRICOLOR TOJÁSSAL

CIABATTA

499 FT/DB

699 FT/DB

4699 FT/KG

Helyben sült Olasz kenyérke

PARMIGIANO
REGGIANO
4999 FT/KG

GNOCCHI

500g ALFIERI

799 Ft/db

BUDAGYÖNGYE
BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, -1. SZINT
1026 BUDAPEST, SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 121.

SZEGA MARKET
H-P: 9-20 I SZ: 8-20

ÉTTEREM

H-SZ: 8-20 I V: 9-15

TEL. +36 70 383 5183
Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek. Áraink forintban értendőek és az
áfát tartalmazzák. Az esetleges nyomdai kivitelezésből eredő hibákért
felelősséget nem vállalunk! A képek illusztrációk.

