
Csányi sándor Jászai Mari-díjas színművész 
mesél egyszemélyes estjéről, amelynek bevételét a 
Törös Alapítvány – a II. Kerület Egészségéért részére 
ajánlja fel. (15. oldal)

idén 100 éves a Bauhaus irányzat. A Nap-
raforgó utcai Bauhaus Egyesület fotó- és poszterki-
állítással, csoportos vezetéssel várta az érdeklődőket 
családias hangulatú ünnepségre. (13. oldal)

az ország legrégeBBi Cukrász
dinasztiája, az Auguszt 150. évfordulójára 
készül. Múltidéző beszélgetésünk Auguszt Józseffel 
és Ibolyával készült. (20-21. oldal)
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Részletek a 6. oldalon.

Egészségügyi fejlesztések 
a II. kerületben

Új szárnyának májusi átadásával nemcsak 
negyven betegággyal, képalkotó részleggel és 
rehabilitációs gyógytornateremmel bővült a 
Széher úti Szent Ferenc Kórház, hanem szep-
tembertől négy, II. kerületi háziorvosi pra-
xis is beköltözhetett a falai közé. A körzetek 
nehezen járó betegeit a kórház elektromos 
kisbuszával szállítanák a rendelésekre az ön-

kormányzat Rét utcai rendelőjáratához ha-
sonlóan. 

Szintén a II. kerület lakóinak jobb egész-
ségügyi ellátását szolgálja, hogy a Szent János 
Kórház a négy centrumkórház egyike lesz, és a 
jövőben megkezdődhet a Kútvölgyi úti épület-
együttessel való közös fejlesztése.

(Folytatás a 2-3. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A kerületünkben élők egészségügyi ellátá-
sában is régóta fontos szerepet játszik a Bu-
dapesti Szent Ferenc Kórház, amely többek 
között az infarktuson, érműtéten átesett, 
szívelégtelenségben, ritmuszavarban és kar-
diovaszkuláris betegségben szenvedő betegek 
kezelését és rehabilitációját végzi. Az orszá-
gos ellátási kötelezettség mellett a helyi la-
kosság egészségi állapotának megőrzését se-
gítik azzal, hogy a II. Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálatával nagyon jó szakmai 
együttműködésben dolgoznak, közös szűrőna-
pokat is tartanak, a szív- és érrendszeri bete-
gek rehabilitációjára a kórház tanösvényt ala-
kított ki a Nagy-Hárs-hegyen, korábban pedig 
játszóteret és gyógynövénykertet is létesített az 
intézmény parkjában. Az Assisi Szent Ferenc 
Leányai Kongregáció által fenntartott kórházat 
több ütemben 150 ágyas intézménnyé bővítik. 
Szeptember 10-én máris egy újabb egészség-
ügyi fejlesztéssel lett gazdagabb kerületünk, 
amikor átadták a kórház új épületszárnyában 
a II. Kerületi Önkormányzat támogatásában 
kialakított két felnőtt háziorvosi rendelőt, 
amelyben négy, II. kerületi praxis pácienseit 
fogadják. Kettő korábban a Lipótmezei úton 
működött, kettő pedig a felújítás előtt álló Lotz 
Károly utcai rendelőben.

Az új rendelőket Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere, Láng Zsolt polgármes-
ter és Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója 
adta át.

Láng Zsolt polgármester beszédében azt 
hangsúlyozta, hogy méltó körülmények kö-
zött folyhat a körzetek betegeinek gyógyítása, 
de az ellátottak számára a rendelők előnye az 
is, hogy helyben elérhető a kórházi infrastruk-
túra: például a laborvizsgálatok, a különböző 
diagnosztikai eszközök és a szakorvosi ellátás 
is. Októbertől – a sokak által használt Rét utcai 
rendelőjárathoz hasonlóan – a kórház elek tro-

Négy felnőtt háziorvosi praxis betegeit 
fogadják a Szent Ferenc Kórház új épületében

mos kisbuszával újabb járatot indítanak, hogy 
az idősebb, már nehezen közlekedő páciensek 
is könnyebben eljussanak a háziorvosukhoz.

– Az önkormányzat mindent megtesz az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért – 
emelte ki a polgármester. – Az elmúlt 13 évben 
számos kerületi intézménnyel és szervezettel 
alakítottunk ki együttműködést a színvonal 
javítása érdekében. Korszerűsítettük házi-
orvosi rendelőinket, színvonalasabbá tet-
tük a járóbeteg-szakellátást, mentőállomást 
építettünk Hidegkúton, rendszeresen szer-
vezünk szűrőprogramokat, és évente mint-
egy félmilliárd forintot költünk egészség-
ügyi kiadásokra. Az  erőfeszítéseknek hála, 
két-három éven belül egy tárgyi feltételeiben 
és gondolkodásmódjában is megújuló egész-
ségügyi intézményrendszer szolgálja majd a 
II. kerületieket. 

Láng Zsolt hozzátette: zajlik az önkormány-
zat Frankel Leó úti telkén a kormányzati tá-

mogatással megvalósuló Egészségház építé-
sének előkészítése, az új épületben a tervek 
szerint mind a 28 szakellátás egy helyen lesz 
elérhető.

– A kormány 2018-ig 500 milliárd forint fö-
lötti összegből korszerűsítette a vidéki egész-
ségügyi intézményeket, a következő években 
pedig az Egészséges Budapest Program kere-
tében további 700 milliárd forint jut Budapest 
és Pest megye egészségügyi fejlesztéseire – 
mondta Kásler Miklós miniszter. – Mindezek 
azonban csak eszközök a gyógyuláshoz – fogal-
mazott a tárcavezető – a lényeg, hogy térjünk 
vissza a klasszikus keresztény orvos-beteg 
viszonyhoz, a bizalomhoz és az emberséghez 
– jegyezte meg a miniszter.

Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent 
Ferenc Kórház főigazgatója ünnepi köszön-
tőjében hangsúlyozta, hogy a kórházfejlesztés 
összesen 2,7 milliárd forint kormányzati tá-
mogatásból, 500 millió forint uniós forrás-
ból, a korábbi Nemzetgazdasági Miniszté-
rium 200 millió forintos és az önkormányzat 
80 millió forintos hozzájárulásával, 130 mil-
lió forint saját forrásból, valamint a katoli-
kus egyház és magánszemélyek támogatásával 
valósul meg. 

– Hazánkban minden gyógyszer rendelke-
zésre áll, és mindent meg is teszünk a kardio-
lógiai betegek akut ellátásáért, de a rehabili-
táció során sokkal több időt kell szentelni a 
betegek testi-lelki jóllétére. Ez az, amihez mi 
érthetünk, mint egyházi intézmény, ezt kell a 
kórházat működtető szerzetesrend tagjainak 
és az orvosoknak együtt megvalósítaniuk – 
tette hozzá a főigazgató.

A kórház bővítésének keretében épült egy 
új kápolna is az intézményben, amit Erdő 
Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 
szentelt fel.

szeg

Erdő Péter bíboros, Kásler Miklós miniszter, Láng Zsolt polgármester 
és Toldy-Schedel Emil főigazgató

Napfényes váró a háziorvosi rendelők előtt a kórház új szárnyában
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A megjelenteket dr. Takács Péter, a 
kórház főigazgatója köszöntötte, 
aki kiemelte, példátlan összefogás 
alakult ki az intézmény ügyében az 
elmúlt időszakban, és ennek mo-
torja Szilágyi Zsolt, a polgári kezde-
ményezés indítványozója. Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások mi-
nisztere úgy kezdte beszédét, hogy 
a kormány célja az új egészség-
kultúra megteremtése a betegsé-
gek elkerülésével, az egészségben 
eltöltött évek számának növelé-
sével. Mint mondta, a népegész-
ségügyi program központi intéz-
ményei a szakma csúcsát jelentő 
intézetek. A Budapesten tervezett 
tizenegy országos intézet közül 
a Szent János Kórház a termé-
kenységi program bázisa lesz, és a 
négy sürgősségi centrum közül az 
egyik. Az ötszáz milliárd forintos 
vidéki beruházás után az Egészsé-
ges Budapest Program egyik tétele 
a tizenegy fővárosi székhelyű, or-
szágos hatáskörű intézet fejlesz-
tése. Az  alapellátáshoz szorosan 
kapcsolódó járóbeteg-szakellá-
tást végző szakrendelők fejlesztése 
már elindult, ehhez az Egészséges 
Budapest Program 80 milliárd 
forintot biztosított a gépek, esz-
közök, műszerek cseréjére. Nagy 

teljesítményű diagnosztikai és 
terápiás eszközök kerültek napi 
használatba, és megújul a köz-
ponti régió informatikai rendsze-
re is. A négymillió lakosból az erre 
a területre jutó betegeket a Szent 
János Kórház fogja ellátni sürgős-
ségi centrumként. 

Varga Mihály pénzügyminiszter, 
a II. és III. kerület országgyűlési 
képviselője elmondta, hogy az in-
tézmény elkötelezett támogatója, 
ahogyan a II. kerületben felépülő 
új szakrendelő ügyének is.

– A civil kezdeményezés nyo-
mán volt vita arról, szükség van-e 
egyáltalán a Szent János Kórház-
ra, de a kormány tavaly októberi 
döntése megerősítette, hogy igen, 
mégpedig a négy nagy centrum-
kórház között a helye. Amikor a 
gazdaság teljesítőképessége jobb, 
több jut az egészségügyre, aminek 
forrásait 770 milliárd forinttal nö-
veltük, jövőre 2000 milliárd forint 
jut országosan erre a célra. Több 
szükséges beruházást is támogat-
tunk az elmúlt időszakban, tavaly 
készült el a 120 férőhelyes nővér-
szálló, 450 millió forintot adtunk 
az ágycserékre, ami a közbeszerzés 
szakaszában van, orvostechnoló-
giai eszközök beszerzésére 1,5 mil-

liárd forintot fordítottunk. A kör-
nyéken a Szent Ferenc Kórház 2,7 
milliárd, az ORFI 17 milliárd, az 
Irgalmasrendi kórház 12 milliárd 
forint állami támogatást kapott. 

Láng Zsolt II. kerületi polgár-
mester a Szent János Kórházzal 
kapcsolatban elmondta, eddigi 
életét végigkísérte ez az intéz-
mény, amelyben 1970 óta nem 
történt lényegi felújítás és beru-
házás, senki nem akart Buda kór-
házával foglalkozni. –  Az  egész-
ségügy mindenkit érint, ezért 
is tárgya az aktuálpolitikának, 
pedig a nemtelen támadások, 
hecckampányok nem segítenek 
– fogalmazott. – A kórház ledó-
zerolásának ötletétől eljutottunk 
Szilágyi Zsoltnak köszönhetően 
13 ezer aláírásig, és addig, hogy 
Közép-Buda ellátását a János kór-
ház végezheti, és kell végeznie a 
felújítás évei alatt is. Az épületek, 
a körülmények hagynak kívánni-
valót maguk után, de a dolgozók 
helytállása példátlan. Ezért is ké-
rem őket, hogy támogassák, biz-
tassák a II. kerületieket, hiszen 
már látszik az alagút vége, a János 
kórházból igazi XXI. századi cent-
rumkórház lehet.

Pokorni Zoltán XII. kerüle-
ti polgármester elmondta, az 
évek során sok elképzelés szüle-
tett a Kútvölgyi és a János kórház 
együttműködéséről, a gordiuszi 
csomót a kormány vágta át azzal, 
hogy a Semmelweis Egyetem ki-
költözik a Kútvölgyiből. – Hogy az 
építkezés alatt a betegek napi el-
látása zavartalan lehessen, a napi 

Nagyszabású fejlesztés előtt a Szent János Kórház
Dolgozói fórum összehívását 
indítványozta Szilágyi Zsolt, a 
polgári kezdeményezés a Szent 
János Kórházért elindítója 
az intézményben szeptem-
ber 16-án, hogy dolgozói első 
kézből értesülhessenek az új 
észak-közép-budai centrum-
kórház kialakításának jelenlegi 
állásáról, melynek beruházása a 
tavaly októberi kormánydöntés 
nyomán zöld utat kapott. A II. 
kerületi lakók érintettsége okán 
lapunk is beszámol a fórumon 
elhangzottakról. 

rutinokat mindannyiunknak meg 
kell változtatnia. Ezt segítendő 
időről időre hírt adunk a kerületi 
médiában az építkezés állásáról, 
hiszen a 48 ezer négyzetméteres 
kórházból 30 ezret fel kell újítani, 
a dupláját hozzá kell építeni. Reá-
lis terveket kell letenni az asztalra 
ahhoz, hogy ne csússzon az épít-
kezés. A legjobb becslések szerint 
is 6-7 év türelemre lesz szüksé-
günk – tette hozzá Pokorni Zoltán.

Szilágyi Zsolt, a Szent János 
Kórházért polgári kezdeménye-
zés vezetője felidézte a kezdete-
ket. – 2014-es gerincműtétem 
után határoztam el a Szent János 
Kórház segítését. A civilek alap-
állása, hogy a kormánnyal konst-
ruktív módon működünk együtt, 
senkit nem hibáztatunk a kórház 
mai állapotáért. Munkánk ered-
ménye, hogy a kormánydöntés 
értelmében az orvosi egyetem 
elköltözésével megnyílt az út az 
integrált centrum létrehozása 
előtt, valamint, hogy az elmúlt 
két évben Varga Mihály pénzügy-
miniszter úr közbenjárására 1,4 
milliárd forint támogatást kap-
tunk, többek között eszközbe-
szerzésre. Örülünk, hogy a kórház 
ügye nem merült feledésbe, sze-
retnénk az itt dolgozókat megtar-
tani és a változások pozitív voltát 
sugározni a betegek felé. 

Szilágyi Zsolt hozzátette: sze-
mély szerint úgy látja, hogy az 
alapkőletétel 2021 decembe-
réig megtörténik, ami azt jelenti, 
nincs visszaút, a Szent János Kór-
ház megújul.
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Tűzoltózenekar és tűzoltóautó felvonulása a Mechwart téri 
parkolótól a Vitéz utcáig

A nap végén Koltai Róbert szín-
művész és Láng Zsolt polgár-
mester borral oltotta el a „tü-
zet”, emlékezve az 1810-es nagy 
tűzvészre, amely a Vízivárost is 
fenyegette és ahol a kétségbe-
esett polgárok borral próbálták 
megfékezni a lángokat

A Tavasz kórus

Fellépett a különleges hangulatú  zenét játszó
Hoppál Mihály Band

Jó hangulat, sok érdeklődő a Vitéz utcában

Közösségi hétvége a Vízivárosban
Vízivárosi lokálpatrióták, Bán Ágnes és barátai az önkormány-
zat támogatásával és segítségével rendezték meg a helyi 
közösségekkel és vendéglátósokkal együtt az első vízivárosi 
Borral Oltó Fesztivált szeptember első hétvégéjén a Vitéz ut-
cában. A pezsgő városi ünnepen koncertek, gyerekprogram és 
könyvbemutató, de legfőképpen jó hangulatú beszélgetések 
várták a környékbelieket, szombaton a Varsányi Irén, vasár-
nap pedig a Vitéz utcában. 

Figurina Bábszínház a Pöttyös teraszon

Lokálpatrióta beszélgetés borkóstolóval: Béres Klára, a Béres Ala-
pítvány elnöke, Bán Ágnes, a Borral Oltó Fesztivál főszervezője és 
Dankó Virág alpolgármester
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A Széna téren folytatódnak 
a közösségi beszélgetések a Vízivárosról

Ennek jegyében szerveződött az 
első vízivárosi utcaünnep, a Bor-
ral Oltó Fesztivál, a szeptember 
7-8-i vízivárosi hétvége kereté-
ben. Az önkormányzat és a civil 
szervezők szombaton spontán 
találkozóterek kialakításával, 
vasárnap pedig színpad állításá-
val és színvonalas programokkal 
várták a környékbelieket, hogy a 
közvetlen lakókörnyezetük iránt 
felelősséget érző emberek köré-
ben beszélgetések kezdődhesse-
nek a városrész jövőjéről.

2020-ban esedékes – fővá-
rosi beruházásban – a Széna tér 
átfogó rendezése, intenzív zöld 
közparkká alakítása. A  II.  Ke-
rületi Önkormányzat a régi Vo-
lánbusz-végállomás épületeinek 
bontásával járul hozzá a környe-
zetrendezéshez. A  Borral Oltó 
Fesztivál után itt, Víziváros kapu-
jában, a Széna téren folytatódnak 
a közösségi tervezés akciói. A vá-
rosrehabilitációs tervezés első 
két évében az a legfontosabb cél, 
hogy minél többen bekapcso-
lódjanak a közös gondolkodásba, 
hogy az itt élők igényei és tudása, 
hely ismerete megjelenhessen a 
tervezési programban. 

A beszélgetések során a lakó-
közösség, az intézmények, a he-
lyi kiskereskedelmi egységek 
megismerkedhetnek egymás-
sal, és közösen előkészíthetik a 
vízivárosi tervezési alaptérké-
pet. Az érdeklődők a „Vízivárosi 
Akciócsoport” elnevezésű zárt 
Facebook-csoporton keresztül 
követhetik az eseményeket, il-
letve kapcsolódhatnak be a közös 
munkába.

Az önkormányzat köztérfejlesztési tanulmánytervet készíttet eb-
ben az évben, amelynek tárgya egy hosszú távú köztérhálózati és 
zöldfelület-hálózati fejlesztés a bel-budai kerületrészben. A hosszú 
távú, öt-tíz éves léptékben értelmezhető városrehabilitációs folya-
mat előkészítő fázisa a helyi közösségek aktivizálása, kulturális ak-
ciók szervezése, helyi közösségépítő kezdeményezések felkarolása 
az érintett területen a közös jövőkép kialakítása érdekében. 
 

A környékbeliek már a vízivárosi utcaünnepen is részt vehettek
a közösségi tervezésben

A II. Kerületi Önkormányzat megtette a kezdő lépést 
és elbontatta a Széna téri buszpályaudvart,
a Fővárosi Önkormányzat pedig 2020-ban felújítja, 
igazi intenzív zöld közparkká alakítja a Széna teret, 
Víziváros kapuját

A látványterv megmutatja milyen hangulata lesz a hamarosan megújuló Széna térnek. A továb-
bi lépéseket, a teljes városrész jövőképét a Vízivárosban élőkkel együtt tervezi meg és találja 
ki a II. Kerületi Önkormányzat a következő években. A Széna téren lesz az az információs pont, 
ahol várják a helyiek javaslatait, észrevételeit.

az önkormányzat 
által megBízott 

tervezők SZEPTEM-
BER 23. és OKTÓBER 3. között 
hat alkalommal – hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 16.30 és 19.00 óra 
között – a Széna téri információs 
pontnál várják az érdeklődőket.



6. OLDAL MOZGÁSBAN BUDAI POLGÁR

 

Korcsoportok, távok, rajtok
Kerekesszékes futam, 1000 m. Rajt: 9.00 óra

vi. korcsoport: 2001-2002-ben születettek, 2200 m. Rajt: fiúk 9.15-kor, lányok 9.25-kor

v. korcsoport: 2003-2004-ben születettek, 2200 m. Rajt: fiúk 9.35-kor, lányok 9.45-kor

iv. korcsoport: 2005-2006-ben születettek, 1800 m. Rajt: fiúk 10.10-kor, lányok 10.20-kor

iii. korcsoport: 2007-2008-ban születettek, 1800 m. Rajt: fiúk 10.40-kor, lányok 10.50-kor

ii. korcsoport: 2009-2010-ban születettek, 1300 m. Rajt: fiúk 11.10-kor, lányok 11.20-kor

i. korcsoport: 2011-ben vagy később születettek, 1000 m. Rajt: fiúk 11.40-kor, lányok 11.50-kor

Felnőtt és családi futás, valamint gyaloglás: 2200 m. Rajt: 12.15-kor

eredményhirdetés
V-VI. korcsoport 10 órakor | IV. korcsoport 10.30 órakor | III. korcsoport 11 órakor 

| II. korcsoport 11.30 órakor | I. korcsoport 12.05 órakor | felnőtt kategória 12.30-kor.

2019

Előnevezés
A kerületi iskoláknak előnevezési lehetőséget biztosítanak 
a testnevelőknél. Előnevezni a www.masodikkerulet.hu 
honlapról letölthető nevezési lap kitöltésével és bekül-
désével lehet: e-mailben a kaptato@masodikkerulet.hu 
e-mail-címre, illetve személyesen, vagy postai úton a 
II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. címé-
re (1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.). Előnevezés 
szeptember 13-án 16 óráig.

Helyszíni nevezés
Helyszíni nevezés a versenyközpontban 8 órától. Minden 
távnál a rajt előtt 15 perccel lezárják a nevezést, ezután rajt-
számot már nem adnak ki. A versenyen nevezési díj nincs.

Versenyrajt
Minden kategóriában, rajtonként külön indulnak el a 
kerületi iskolák versenyzői, kategóriánként, iskolánként 
4-4 fő. A további indulók teljesítik a távot, az iskolák 
részvételi versenyében képviselik iskolájukat. A verseny-
zők megkülönböztetett színű rajtszámmal vesznek részt 
a versenyen. A  legeredményesebben versenyző iskolák 
tárgyi jutalmat kapnak.

Iskolák közötti verseny
A tanulók létszámához viszonyítva az első hat, legtöbb is-
kolást megmozgató II. kerületi iskola vásárlási utalványban 
részesül: 1. helyezett: 80 ezer Ft; 2. helyezett: 70 ezer Ft; 3. 
helyezett: 60 ezer Ft; 4. helyezett: 50 ezer Ft; 5. helyezett: 
40 ezer Ft, 6. helyezett: 30 ezer Ft.

Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a tanulók 
által leadott nevezési lapok, hanem a célba érkezések, a 
célban leadott, a rajtszám sarkán lévő igazolójegy alapján 
állapítják meg.

Díjazás
Minden gyerekkategória első három fiú és lány helyezettje 
érmet, oklevelet, és sportfelszerelési ajándékcsomagot nyer, 
valamint az első helyezett érmet, oklevelet és serleget kap. 
Minden induló a verseny emblémájával ellátott pólót kap 
a célban a rajtszám sarkán lévő igazolójegy leadása után.

továBBi informáCiók
• A versenyen minden 

felkészült futó, illetve ke-
rekesszékes rajthoz állhat, aki a 
versenykiírásban foglalt feltéte-
leket elfogadja. • Kizárják azt 
a versenyzőt, aki a rajtszámát 
összehajtja, letakarja, nem a mel-
lére tűzve viseli a verseny ideje 
alatt, továbbá, aki nem teljesíti 
a versenyszervezők által kijelölt 
teljes távot, vagy a nevezési la-
pot pontatlanul, nem a valóság-
nak megfelelő adatokkal, illetve 
hiányosan tölti ki. • A futóver-
senyen görkorcsolyázni, kerék-
pározni, kerékpáros kísérővel, 
rajtszám nélkül, kutyával futni 
tilos! • Átöltözési, csomagmeg-
őrzési lehetőséget a Millenáris 
Park helyiségeiben biztosítanak. 
• Az esemény helyszínén bár-
milyen kereskedelmi és reklám-
tevékenység csak a II. Kerületi 
Önkormányzat előzetes engedé-
lyével, egyeztetett formában és 
módon végezhető. • A II. Kerületi 
Önkormányzat szervezési okok 
miatt fenntartja a jogot, hogy a 
résztvevők számát korlátozza, 
és a nevezést bármikor lezárja. 
• A II. Kerületi Önkormányzat 
fenntartja az útvonal- és idő-
pont-változtatás jogát.

Kerületi Kaptató

szeptember 29.,

A II. Kerületi Önkormányzat 

utcai futóversenye

A versenyen nevezési díj nincs!

Szervező: 
II. Kerületi Önkormányzat

www.masodikkerulet.hu

 vasárnap
a Millenárison
(1024 Kis Rókus u. 16–20.) 
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Modern kültéri sportpályát kaptak a Kodály diákjai
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és 
Gimnáziumban régóta várt fejlesztés valósult 
meg az önkormányzat támogatásával: szep-
tember 13-án új kültéri sportpályát avattak fel 
az iskola diákjai, tanárai, a szülők és a II. Kerü-
leti Önkormányzat képviselői jelenlétében.
 

A Kodály iskola patinás épületegyüttese több 
lépcsőben újult meg, de a kültéri sportpálya 
felújítása hiánypótló beruházás volt. Az iskola 
sportcsarnoka nagy igénybevétellel működik, 
mellette nagy szükség volt egy modern kül-
téri sportpályára. Bár az iskolák fenntartója 
a Közép-budai Tankerületi Központ, a II. 
Kerületi Önkormányzat idén is 100 millió 
forinttal támogatta a kerületi iskolák fejlesz-
téseinek megvalósulását. A Kodály iskolában 
az önkormányzat 19 millió forintos támo-
gatásából negyedik generációs, akril sport-
burkolatot kapott a szabvány kézilabdapálya 
méretű (20x40 méteres), 800 négyzetméter 
alapterületű pálya. 

Az átadón Őri Csilla igazgató örömének 
adott hangot, hogy megvalósult a már régóta 
türelemmel várt beruházás, Láng Zsolt polgár-
mester pedig elmondta, hogy ő a ’80-as évek-
ben volt a Kodály iskola diákja, ami akkor 
egészen más képet mutatott, és nagy öröm 
visszatérnie az intézmény falai közé. – A ke-
rületi sportpályák, sportkomplexumok, 
játszóterek és kültéri sportparkjaink 2007 
óta lezajlott, másfél milliárd forint értékű 
fejlesztései nem azért valósultak meg, hogy 

élsportolókat neveljünk, hanem azért, mert 
úgy gondoljuk, hogy a sportolás, a rendszeres 
testmozgás és a csapatsportok nagyon fontos 
kiegészítői a mindennapi életnek, amelyek 
hozzájárulnak az egészséges, kiegyensúlyo-
zott életvitelhez is.

Hajnissné Anda Éva tankerületi igazga-
tó szintén személyes emlékeit osztotta meg, 
azokat, amelyekben még salakos kézilabda-
pályán sportolt a Kodályban, és mint mondta, 

az esések nyomai bizony még ma is látszód-
nak. Kiemelte, hogy köszönet illeti az iskola 
vezetését, a nehezített terepviszonyok között 
dolgozó kivitelezőket, valamint az önkormány-
zatot, amely évek óta segíti az iskolákat fenn-
tartó tankerület munkáját azzal, hogy költség-
vetéséből 100 millió forintot biztosít évente, 
hogy azok a munkák, amelyek a hétköznapi 
költségek mellett nem biztos, hogy megvaló-
sulnának, mégis elkészülhessenek.

az elmúlt évtizedBen a II. kerületben zajló 
sportfeladatok fókuszában a sportinfrastruktú-
ra fejlesztése állt. Mind a közterületeken, mind 
a kerületi sportközpontokban, mind az oktatási 
intézmények területén számos sport irányú fej-
lesztés, felújítás történt. Az oktatási intézmények 
udvarán modern sportburkolatú pályákat alakí-
tott ki az önkormányzat, mára minden kerületi 
oktatás intézmény (a Szabó Lőrinc iskola Pasa-
réti úti épülete kivétel, de itt is tervben van az 
infrastruktúrafejlesztés, a tornaterem, a kültéri 
sportpálya felújítása) rendelkezik ilyennel, vagy az 
önkormányzat támogató együttműködésével bizto-
sítva van számára annak használata. A fejlesztések 
mellett a korábban kialakított pályák elhasználódott 
sportburkolata folyamatosan megújult (Pitypang, 
Móricz, Csik), tornatermek bővültek (Fillér, Csik). 
Tanítási időszakban a helyi oktatási intézmények 
rendszeresen használják térítésmentesen a Pokorny 
József Sport- és Szabadidőközpont, a Panoráma 
Sportközpont és a hűvösvölgyi Nagyrét sport-
pályáját. Ahogyan az elmúlt évben, idén is kapott 
támogatást a Közép-budai Tankerületi Központ a 
II. Kerületi Önkormányzattól a II. kerületi oktatási 
intézmények felújítására és fejlesztésére (100-100 
millió forintot). Tavaly többek között a Pitypang 
Utcai Iskola sportpályája újult meg, idén nyáron 
a Csik, a Kodály, a Szabó Lőrinc és az Áldás utcai 
iskolában történtek sporttal összefüggő fejlesztések 
az önkormányzat támogatásából.

Láng Zsolt polgármester beszédében hangsúlyozta a rendszeres sportolás 
és a csapatsportok fontosságát a gyermekek mindennapi életében

Táncbemutatóval is készültek a diákok a pálya átadóünnepségére
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mozgóurna igénylése
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatar-
tása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indok-
kal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés 
miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a sza-
vazatszámláló bizottság elutasítja. Az igénylés 
szabályait keretes írásunkban olvashatják.

átjelentkezés másik szavazókörBe
Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár 
nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az át-
jelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor 
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, 
és tartózkodási helyének érvényessége leg-
alább 2019. október 13-ig tart. A kérelemnek 
legkésőbb a szavazást megelőző negyedik na-

pon 2019. október 9. szerdán 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához.

A kérelem visszavonása tekintetében az 
alábbiak szerint kell eljárni:

• levében, illetve ügyfélkapus azonosítás 
nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. 
október 9-én 16.00 óráig,

• személyesen, illetve ügyfélkapus azono-
sítással online benyújtott kérelmeknek 2019. 
október 11-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 
helyi választási irodába.

települési szintű lakóhellyel rendel
kezők szavazása.

• Amennyiben a polgár települési szintű 
lakcímmel rendelkezik, akkor az adott te-
lepülés kijelölt szavazókörében adhatja le a 
szavazatát.

• Amennyiben a polgár települési szintű 
lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely 
helyi választási irodától vagy a Nemzeti Vá-
lasztási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

Segítséget igényelhet választójoga gyakor-
lásához a fogyatékossággal élő választópolgár 
az alábbiak szerint:

• Braille-írással készült értesítő megküldése, 
• könnyített formában megírt tájékoztató 

anyag megküldése, 
• Braille-írással ellátott szavazósablon al-

kalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgó-
urnás szavazás során,

• akadálymentes szavazóhelyiség alkalma-
zása. 

A szavazólap kitöltésében segíthet a szava-
zópolgár által választott segítő, vagy ha ilyen 
személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló 
bizottság két tagja.

személyes adatok kiadására vonatko
zó szaBályok
A választópolgároknak 2014. január 1-je óta 
lehetősége van arra, hogy megtiltsák az ada-
taik kampánycélú kiadását, továbbá lehető-
ségük van arra is, hogy a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból is megtiltsák adataik 
kiadását.

a nemzetiségi önkormányzati képvise
lők választása
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt 
a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 
2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyúj-
tott kérelme alapján szerepel nemzetiségi 
választópolgárként a központi névjegyzékben 
(Ve. 315. §).
Választójog: A választáson választó, aki a 
nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A  vá-
lasztópolgár a lakóhelye szerinti településen 
vagy a választás kitűzését megelőző harminca-
dik napig, azaz 2019. június 26. napjáig, be-
jelentett tartózkodási helye szerinti települé-
sen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben 
(2011. évi CLXXIX tv. 53. § (3)). 
Szavazás: A választópolgár azon a telepü-
lésen szavazhat, amelynek nemzetiségi 
névjegyzékében szerepel. A választópolgár 
a települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán 3, ill. 5 települé-
si képviselőjelöltre, a területi nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán egy 
területi listára, és az országos nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán egy 
országos listára szavazhat (2011. évi CLXXIX. 
törvény 64. §).

dr. szalai Tibor, a VálaszTási iroda VezeTője

Tájékoztató az önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról

Tisztelt Választópolgárok! Magyarország 
köztársasági elnöke a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választását 
2019. október 13. napjára tűzte ki. A Nem-
zeti Választási Bizottság ugyanerre a napra 
tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők idei választását is. A választások 
tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvényben rögzített garanci-
ális elemek biztosítják. Az alábbiakban a 
választással kapcsolatos fontos és hasznos 
tudnivalókat gyűjtöttük egybe.

 

a választási iroda hivatali helyisé-
gének címe: 1024 Budapest, Mechwart liget 

1., II. emelet 219. szoba (félfogadás minden 
nap: 8.00–16.00 óra között). Tel.: (06 1) 346-5526, 
(06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5633.

online igénylés. Ügyfélkapus azonosítás 
nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 
2019. október 9-én, szerdán 16.00 óráig 
nyújtható be. Ügyfélkapus azonosítással: a sza-
vazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
személyesen történő igénylés. A sza-
vazást megelőző második napon 2019. október 
11-én, pénteken 16.00 óráig nyújtható be a 
helyi választási irodához. Postán (levélben) tör-
ténő igénylés: a szavazást megelőző negyedik 
napon 2019. október 9-én, szerdán 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz. Írásbeli meghatalmazással rendelkező 
MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés: 
a szavazást megelőző második napon 2019. ok-
tóber 11-én, pénteken 16.00 óráig a helyi 
választási irodához, vagy a szavazás napján 12.00 
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható 
be. Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező 
KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb 
személy) a szavazást megelőző negyedik napon, 
2019. október 9-én, szerdán 16.00 óráig a 
helyi választási irodához vagy a szavazás nap-
ján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 
nyújtható be. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, 
a szavazókörben „hagyományos módon” nem 
szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurna igénylése

A 2019. évi helyi önkormányzati választásokon a II. 
kerületben közreműködő Helyi Választási Bizottság 
tagjai dr. Földváryné dr. Orosz Julianna, dr. Zegnál 
Márta, Lehoczki Jánosné, valamint póttagjai Kizman 
István és Rózsáné Sugár Mária Anna.
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A fővárosi utcák takarítása ugyan az FKF Zrt. feladata, de ta-
vasszal a II. Kerületi Önkormányzat is elindította utcatakarítási 
programját saját forrásból, hogy a városrész utcái mentesüljenek 
a szennyeződésektől. Így április óta a heti rendszerességgel zajló 
utcatakarításoknak köszönhetően ez idáig mintegy 80,84 kilomé-
ternyi útszakaszt tisztítottak meg, valamint összesen több mint 58 
tonna szemetet szállítottak el. A tisztítást önfelszedő seprőgéppel, 
locsolóautóval és kézi erővel végzik. Az utcatakarítás szeptember 
11-i alkalmán megtisztították a Hűvösvölgyi út szervizútját (a Ditró 
utca és a Kelemen László utca között), illetve a Riadó utcát teljes 
hosszában, szeptember 18-án pedig az Endrődi Sándor utca egy 
hosszabb szakaszát.

Az uszoda létesítményvezetője Drávucz Rita vi-
lág- és Európa-bajnok vízilabdázó, az úszás-
oktatás vezetője Risztov Éva olimpiai úszóbaj-
nok, a vízilabda-oktatás vezetője pedig Kovács 
István vízilabdaedző. 

A belső, fedett térben kialakítottak egy 
50x25 méteres nagymedencét, amelynek ke-
resztirányú megosztásával és elválasztásával 
kialakítható két 25x25 métere vízfelület, ezek 
egy időben tudják szolgálni a lakossági úszás-
igényeket és a vízilabdautánpótlás-edzések 
megtartását. A  létesítményen belül büfé és 
fitneszterem is működik majd. A kültéri, té-
liesíthető, 33x20-as medence nyáron strand-
ként üzemelhet, emellett szintén alkalmas 
vízilabda-mérkőzések lejátszására. Kialakí-
tottak még egy 20x10 méteres tanmedencét is, 
amelyben délelőttönként a környék iskoláiból 
érkező gyerekek úszásoktatása zajlik majd.

Az óvodai és iskolai úszás mellett – amit a 
tanintézmények szerveznek – lehetőség nyí-
lik délutáni tanfolyamok látogatására úszás és 
vízilabda sportágban. Az  úszásoktatási órák 
hétfőtől péntekig 16-tól 20 óráig négy szin-
ten zajlanak majd (kis víz kezdő, kis víz hala-
dó, nagy víz kezdő, nagy víz haladó szinten). 
Az egyes foglalkozások hossza 55 perc – játék-
kal együtt. A csoportokba osztást Risztov Éva 
olimpiai bajnok és oktatói vezetik majd egy 
szintfelmérő úszás keretein belül, ami után 
a gyermekeket a nekik megfelelő tudásszin-
tű csoportba irányítják. A szintfelmérő vár-
ható ideje 2019 októbere, a jelentkezőket 
e-mailben vagy telefonon értesítik a pontos 
időpontról.

Az úszás- és vízilabda-tanfolyamokra, 
valamint a szintfelmérőre történő jelent-
kezéssel kapcsolatban Kiss Cecília sport- és 

A Gyarmati Dezső Uszoda megnyitja kapuit
Az önkormányzat beruházásában a Máriare-
metei úton megépült uszoda várhatóan szep-
tember végén megnyit. A II. kerület számára 
óriási jelentőséggel bír az új létesítmény, 
amely lehetőséget nyújt az aktív pihenésre 
a lakosság számára is, valamint a kényelme-
sebb, költséghatékonyabb iskolai úszásra és 
az úszás- és vízilabda-oktatásra.
 

oktatásszervezőhöz lehet fordulni a kiss.ceci-
lia@masodikkeruletsport.hu e-mail-címen, 
vagy a (06 20) 367-0922-es telefonszámon. 
A  tanfolyamok szakszerű előkészítése és az 
uszoda működésének biztonsága érdeké-

ben az érintettek türelmét kérik a Gyarmati 
Dezső Uszoda megnyitásáig. Aktuális hírek, 
az uszoda nyitvatartási ideje és az árlista ha-
marosan elérhető lesz az uszoda új honlap-
ján: www.gydu.hu. 

Az 50x25 méteres nagymedence kettéosztható, így egy időben több funkciót is betölthet

A 20x10 méteres tanmedence a kisiskolásokat szolgálja

Folytatódik a kerületi utak takarítása
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Kerékpárral a járdán, a zebrán?
Amíg tart a jó idő, bizonyosan sokan közlekednek kerékpárral. Hogy 
ezt a járdán és a gyalogátkelőhelyen miként lehet megtenni, arról 
a rendőrség adott tájékoztatást.

A gyalogosok és a gépjárművezetők alkalmanként konfliktus-
helyzetbe kerülnek a kerékpárosokkal, ami főként abból ered-
het, hogy valamelyik fél nem jól ismeri, vagy nem tartja be 
a biciklisekre vonatkozó közlekedési szabályokat. Pedig a 
közlekedési balesetek megelőzése végett fontos, hogy 
a kerékpárosok is betartsák az alapvető előírásokat:
• A gyakori szabálytalanságok közé tartozik, hogy 

sok kerekező kerékpárútként használja a gyalog-
járdát, amivel veszélyezteti a gyalogosokat és saját testi 
épségét. Az is jellemző, hogy a kijelölt gyalogátkelő-
helyen áthaladáskor nem szállnak le a járműről. Inkább 
a gyalogosok között cikázva jutnak át a zebrán, vagy 
gyors megjelenésükkel hozzák veszélyes helyzetbe a 
gépjárművezetőket, mert azok nem számítanak rájuk.
• Kijelölt gyalogátkelőhelyen – a KRESZ-nek meg-

felelően – a kerékpárról le kell szállni, és azt tolva 

szabad az úttesten áthaladni. A zebrán csak a gyalogosoknak van 
elsőbbsége, a kerékpáron ülőknek nincs. 

• Az utat keresztező kerékpárúton lehet a kerékpárt hajtva köz-
lekedni, ezeken a helyeken a közút kezelője megfelelő táblázással 

szabályozza az elsőbbséget.
• Kerékpárral alapvetően az úttesten kell közlekedni. 
• Ha az úttest mellett van kerékpárút vagy gyalogos- és 

kerékpárút, akkor azon kell haladni. 
• Kivételes esetben a kerékpáros a járdán közlekedhet, 

de legfeljebb 10 km/órás sebességgel. Ilyen, ha az úttest 
a kerékpározásra alkalmatlan, például rossz a minősége. 
A gépjármű-forgalom mértéke ugyanakkor nem befolyásoló 
tényező, az úttesten kell kerékpározni nagy forgalomban is. 

• Jelzett főútvonalon 12 éven aluli gyermek nem kerékpá-
rozhat, neki a járdán kell közlekednie.
• A fenti eseteken kívül nem szabad kerékpárral a járdán 

hajtani. 
• Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak 

egy sorban szabad haladni.

A felújított kerékpáros út teljes hossza 515 
méter, melynek nagyobbik része (435 méter) 
a gyalogosforgalomtól elválasztott kétirányú 
kerékpárút, kisebbik része (80 méter, a Szi-
lágyi Erzsébet fasor mentén) pedig osztatlan 
gyalog- és kerékpárút, pozicionáló jelekkel. 

A szakasz elejénél az Ezredes utcai keresz-
teződést korrigálták, mivel korábban a gya-
logosoknak és a kerékpárosoknak mindkét 
oldalon rendkívül szűk helyük volt. Kihasz-
nálva, hogy az Ezredes utca egyirányú a Szi-
lágyi Erzsébet fasor felé, a torkolati kereszt-
metszetét 3,5 méter szélesre csökkentették, 
ezáltal mindkét oldalon növelni tudták a jár-
dafelületeket.

A Káplár utcai csomópontot is biztonsá-
gosabbá tették mind a kerékpárosok, mind a 
gyalogosok számára. A Káplár utca burkolatára 
új gyalogátkelőhelyet is felfestettek, és létesült 
egy tíztámaszos kerékpáros parkoló is. A geo-
metriai elrendezést úgy alakították át, hogy a 
Retek utca–Szilágyi Erzsébet fasor csatlakozá-
sánál egy személygépkocsinyi szélesség legyen 
biztosítva, korábban ugyanis a kerékpárúton 
álltak az elsőbbségadásra várók.

A Retek utcai kerékpárút Margit körút felé 
eső legforgalmasabb, boltokkal és üzletekkel 
tarkított alsó részén, a gyalog- és kétirányú 
kerékpárúton csúcsforgalmú időszakokban 
nagyon nehezen lehetett közlekedni, mert a 
gyalogosok számára kijelölt felület keskeny 

Megújult a Retek utcai kerékpárút 
A II. Kerületi Önkormányzat teljeskörűen 
felújította Budapest egyik legfrekventáltabb 
kerékpáros infrastruktúráját az Ezredes utca 
és a Margit körút között, a felújítási mun-
kálatok nagy része szeptember közepére 
befejeződött, de szeptember végére a teljes 
szakasz elkészül.
 

volt, emellett a közvilágítási oszlopok és lép-
csők is csökkentették a közlekedésre használ-
ható területet. A Fény utcai kereszteződéstől a 
Margit körútig ezért a teljes keresztmetszetet 
áttervezték. A bevásárlóközpont melletti par-
kolósáv, valamint a Retek utcából a Fény utca 
felé tartó jobb oldali kanyarodósáv megszűnt. 
Az  így felszabaduló helyen kiszélesítették a 
járdát, lehetővé téve a kétirányú kerékpárút 
folytatását egészen a körútig, egy szélesebb 
gyalogos felülettel. A  keresztmetszet újra-
gondolásával, és a Fény utcai gyalogátkelőhely 
kismértékű áthelyezésével mindössze három 
parkolóhely tűnt el, a bevásárlóközponttal 

szemközti oldalon ugyanis nőtt a parkolóhe-
lyek száma. 

A Margit körúti kereszteződés helyén most 
nem változtattak, mivel a Széna tér felújítását 
a közeljövőben tervezik. A Retek utca felületé-
re kerékpáros nyomokat is felfestettek, ezzel 
a megoldással a kerékpárosok egy része az út 
felületét is választhatja, így a gyalog- és ke-
rékpárút terhelése várhatóan csökkenni fog.

Az előkészítő munkálatok augusztus 6-án 
kezdődtek, először az alsó szakaszon, a Margit 
körút és a Fény utca között dolgoztak, ezt kö-
vette a Káplár utcai és az Ezredes utcai csomó-
pont, illetve környezetük átépítése, felújítása. 
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Szakmai erdőbejáráson mutatta meg az elmúlt 
évek erdészeti munkájának eredményeit a Pi-
lisi Parkerdő (PP) Zrt. Az erdészetnek van is 
miért büszkének lennie az elmúlt időszakban 
folytatott erdőgazdálkodási módszer beveze-
tésére: országos szinten is úttörőnek számí-
tanak az örökerdő-gazdálkodási forma meg-
honosításában.

A szeptember 4-én tartott sétán Reinitz Gá-
bor, a PP Zrt. vezérigazgatója a Hárs-hegyen 
mutatta meg azt a mintaterületet, amelyen 
már régóta a kifinomult technológiával keze-
lik az erdőt.

– Az úgynevezett örökerdő-gazdálkodás so-
rán sosem termelünk ki néhány fánál többet 
egy adott területen, ezzel elérve azt, hogy nagy 
területen megmaradjon a folyamatos erdőbo-
rítás – mondta Reinitz Gábor. – Ez az erdőgaz-
dálkodási módszer – például a szálalásos ki-
termelés, amikor csak egy-egy fát távolítunk 
el – egyaránt jó az erdő és az erdőben járók 
számára, nem beszélve a klímavédelemről. 
A Pilisi Parkerdő területének már a negyven 
százalékán folytatunk ilyen természetköze-
li gazdálkodást. Aki például a II. kerületben 
járja az erdőket, talán észre sem veszi, hogy 
valójában erdészeti munka zajlik bennük.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy míg év-
tizedekkel ezelőtt több hektárnyi egybefüggő 
területen zajlottak a fakitermelések, addig 
ma nagy erőket fordítanak az egységes erdő-
borítás megőrzésére. Az általuk kezelt terü-
leteken változatos összetételű, helyi őshonos 
fafajokból álló erdőket nevelnek, amelyek-
ben a folyamatos, előre megtervezett munka 

Együttműködés a városi erdőkért
Országosan mindig az élen járt a Pilisi Park-
erdő Zrt. a modern, természetközeli erdő-
gazdálkodás meghonosításában. Az úgy-
nevezett örökerdő-gazdálkodásnak és a 
városi erdők kialakításának köszönhetően 
mind nagyobb területen marad folyamatos 
az erdőborítás a főváros körül. A II. Kerületi 
Önkormányzat továbbra is az erdészet part-
nere a zöldterületek megőrzésében.
 

eredményeként mindig lesznek öregebb, akár 
120–150 éves, de középkorú és fiatal fák is.

Kerületünk erdeinek többsége a magyar 
álam tulajdonában van, amelyek vagyonke-
zelője és az erdőgazdálkodó a PP Zrt. A lakott 
területhez közel lévő erdők még speciáli-
sabb törődést kapnak az örökerdő-gazdál-
kodáson belül.

– A városi erdőben a folyamatos erdőborí-
tás fenntartása kedvez a természetjárásnak is. 
Budapest erdeiben évente 10-12 millió láto-
gató jár, ami óriási felelősséget jelent – emelte 
ki Rittling István erdőmérnök. – A kirándulók 
napjainkban már nemcsak gyalog érkeznek, 
hanem sokan kerékpárral szelik át a számos 
turistaút egyikét, vagy éppen kutyát sétáltat-
nak. A városi erdőgazdálkodással mindezen 
igénynek meg tud felelni az erdészet. 

A szakértő elmondta azt is, hogy a városban, 
a városszéli erdőkben még finomabban kell 
dolgozni, mint az erdők belsejében, ahol pél-
dául nagyobb gépekkel zajlik a munka. Mint 
mondta, az önkormányzati és civil kapcsola-

tok segítenek abban, hogy az erdészek és az 
erdőgazdálkodók az igényeket megismerjék, 
és megfelelő választ tudjanak adni rá.

A zöldterületek és a városi erdők védelmé-
ben a II. Kerületi Önkormányzat továbbra is 
partnere a Pilis Parkerdő Zrt.-nek – hangsú-
lyozta Láng Zsolt polgármester a Hárs-hegyen 
tartott bejáráson.

– Szeretünk itt élni, nem véletlenül neve-
zik városrészünket Buda zöld szívének. Olyan 
lakóterület ez, amelyhez ezerhektárnyi erdő 
tartozik, amit a Pilisi Parkerdő Zrt. kezel, de 
főként a II. kerületben élők járnak benne és 
ők élvezik a természet közelségét. Elsődleges 
feladatunk, hogy ezt olyan együttműködések-
kel őrizzük meg, amelyek teljes szépségükben 
biztosítják ezeket az erdőterületeket unoká-
ink unokáinak is.

A polgármester kiemelte, hogy a II. Kerületi 
Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. között 
régóta jó a munkakapcsolat, és továbbra is 
együttműködnek az újfajta városi erdőgaz-
dálkodás területén.

Közlekedjünk körültekintően az erdei játszótérnél is
Augusztusban adták át a II. Kerületi Önkormány-
zat és a Pilisi Parkerdő Zrt. együttműködésében 
felújított Macis játszóteret a Görgényi útnál. 
Az erdő ölén fekvő terület mellett parkolók szol-
gálják a gépjárművel érkezők kényelemét. Azon-
ban aki autóval közlekedik, legyen tekintettel a 
környéken játszó gyerekekre és a kirándulókra, 
tartsa be a 10 km/órás sebességhatárt, amire már 
az önkormány kérésére kihelyezett tábla is figyel-
mezteti az erdei szakaszra behajtó sofőröket.

Szintén a gyerekek biztonságát szolgálja, 
hogy az erdészet megkezdte a Macis játszótér 
bekerítését. A kerítés célja egyrészt, hogy a 
kicsik ne tudjanak „kiszökni” a fák közé, más-
részt, hogy a játszótéren ne lehessen átmenni 

kutyákkal, illetve hogy megakadályozzák a vadak 
esetleges károkozását.

Rittling István, a Budapesti Erdészet veze-
tőjének tájékoztatása szerint szintén változás, 
hogy a lakossági igényekre tekintettel Láng 
Zsolt polgármester kérésére két szemetesedényt 
helyeztek ki a területen. Az egyiket a parkoló, a 
másikat a játszótér mellé. A Pilisi Parkerdő Zrt.-nél 
ugyanakkor felhívják a figyelmet: céljuk hosszú 
távon továbbra is az, hogy az erdőkbe járók 
váltsanak szemléletet és legyenek tekintettel az 
erdei környezetre, ezért például gyűjtsék össze 
egy zacskóban és vigyék haza a szemetüket, 
hiszen amit az erdőbe bevittünk, azt el is kell 
hoznunk onnan, mert nem oda való.

A gyerekekre és a kirándulókra 
való tekintettel 10 km/órás sebes-
ségkorlátozást vezettek be

Láng Zsolt polgármester és Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója
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Budapestet a Barlangok fővárosa címmel is szokták 
illetni, nem véletlenül. A város hegyei alatt közel kétszáz, 
összesen mintegy 60 kilométer hosszúságú barlang talál-
ható, melyeknek megőrzése a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság (DINPI) feladata. Ezek között turisztikailag 
kiemelt barlangokat is találunk.

A budai lakosok körében már régóta népszerű II. ke-
rületi program a Pál-völgyi-barlang meglátogatása. 
Hazánk leghosszabb barlangja leginkább meseszerű 
cseppköveiről lett nevezetes, bár igazából sokkal jel-
lemzőbbek rá a magas, hasadékszerű folyosók, a nagy 
szintkülönbségek, és a hévizek által kioldott gömbszerű 
oldásformák. A barlang 1919 óta kisebb megszakítások-
kal folyamatosan látogatható. 

A Pál-völgyitől nem messze található a Szemlő-he-
gyi-barlang. A végig akadálymentesített túra mellett 
egy interaktív kiállítás, vetítőterem és felszíni játszótér 
várja a látogatókat.

A Mátyás-hegyi-barlangban overallos kalandtúra 
során lehet belekóstolni a barlangkutatók életébe, diák-
csoportoknak pedig föld alatti földrajzórát szerveznek.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság legújabb prog-
ramja a Vár-barlangi séta. A résztvevők a Budai Vár alatt 
húzódó, több mint 3 kilométer hosszú barlangrendszer 
látogatók elől eddig elzárt részeit tekinthetik meg a 
körülbelül kétórás program során. A föld alatti termek 
és folyosók végigjárása közben fény derül rá, hogy az 
évszázadok során hogyan alakultak át a természetes 
eredetű barlangüregek labirintusszerű pincékké, és 
hogyan hasznosították őket a legkülönfélébb módon a 
borospincétől a börtönön át az óvóhelyig. 

További információk: www.dunaipoly.hu

Föld alatti élmények 
Budán

Természetismereti és történelmi 
utazások a főváros barlangjaiban

A felelős állattartási szemléletet már gyermek-
korban érdemes kialakítani, ezért a foglalkozá-
sokra a kutyusok és gazdáik mellett a családhoz 
tartozó fiatalokat is várják, ők a „gyermeksarok-
ban” játékos vetélkedő keretében ismerkedhet-
nek meg az állattartás alapjaival.

A következő foglalkozás időpontja: OKTÓ-
BER 5., szombat, 9.00–12.00 óráig. Helyszín: a 
pesthidegkúti agility-pálya (1028 Áchim András 
utca–Kadarka utca sarok). A részvétel ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezni 
OKTÓBER 1-jéig a kornyezetvedelem@maso-

A II. Kerületi Önkormányzat szeptember közepén 
megkezdte a papkerti kutyafuttató teljes körű 
felújítását. A tervek a helyi kutyasétáltatók igé-
nyeit és kéréseit is figyelembe véve készültek, 
és az EB OVO Egyesület javaslatai alapján lettek 
véglegesítve.

A Mechwart liget mögötti domboldalban található 
csendes, árnyas kutyafuttató jelenleg is igen kedvelt 
hely a kutyatartók körében, időszerűvé vált tehát a 
korszerűsítése, felújítása. A munka a parkot rendsze-
resen látogatókkal való egyeztetéssel kezdődött, ahol 
szóba került többek között az időről időre gondot 
okozó por és az egyébként igen karakteres, meglévő 
kőfalak problémája, hiszen utóbbiak gyakran felsértik 
a kutyák lábát. Az érintettek több megoldásra váró 
problémára hívták fel a figyelmet, amelyek többségét 
a felújítással remélhetőleg sikerül orvosolni. 

A rézsű aljában támfal épül, a rézsűre talajtaka-
róként nagy tűrőképességű borostyán kerül, hogy a 

lemosódó talajt megfogja. A meredek domboldal és 
a kör alakú támfalak közötti terület poros, gyöngy-
kaviccsal kevert burkolata helyén gyepfelület létesül, 
ehhez talajcsere, valamint a frissen gyepesített felület 
ideiglenes lezárása szükséges. A meglévő kőfalak 
tetejére faburkolat kerül, így csökken a kutyalábakat 
fenyegető veszély, egyúttal ülőfelületek is létesülnek; 
a korongok belső betonburkolata barátságosabb, 
gyöngykavics borítást kap. A meglévő külső kerítést 
magasabbra cserélik, emellett a kis- és nagyterme-
tű kutyák futtatására egymástól szintén kerítéssel, 
valamint lábazattal elválasztott külön terület lett 
kijelölve. A  lábazat a kerítés alatti ki- és átjutást 
fogja megakadályozni. A meglévő, rossz állapotú 
kutyajátékok helyett néhány új eszközt helyeznek ki. 
A tervek kidolgozása az EB OVO Egyesület javasla-
tai alapján történt, felhasználva az általuk készített 
típustervben foglaltakat is. A kivitelezés ideje alatt 
a kutyafuttató zárva tart.

Tanuld, hogy taníthasd!
Az önkormányzat ingyenes programja kutyatartóknak

dikkerulet.hu e-mail-címen lehet. A  regiszt-
ráció során meg kell adni az ebtartó nevét, a 
kutya csipszámát, valamint azt, hogy hány fel-
nőtt, illetve gyermek venne részt a foglakozáson. 

A programon legfeljebb húsz fő (valamint min-
denkivel egy kutya) tud részt venni. Érdeklődni 
Alimán Gabriellánál a (06 1) 346-5722-es és a 
(06 1) 346-5596-os telefonszámon lehet.

Folytatódik a II. Kerületi Önkormányzat és a 
Világot Nekik Alapítvány Tanuld, hogy tanít-
hasd! elnevezésű, közös, ingyenes programja, 
amelynek keretében kutyatulajdonosok házi 
kedvencükkel együtt szakképzett trénerek, 
állatorvos, kutyakozmetikus, valamint a Kör-
nyezetvédelmi Osztály munkatársainak segít-
ségével sajátíthatják el az alapvető ebtartási 
ismereteket és az állattartás szabályait.
 

OKTÓBer 5-én, szombaton
9.00–12.00 óráig

Megújul a papkerti kutyafuttató is
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A Bauhaus irányzat 100. évfordulóját 
ünnepelték a Napraforgó utcában

Rengetegen érkeztek a Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület családias, 
jó hangulatú ünnepségére, amellyel a Bauhaus centenáriumra emlékez-
tek. A főként az utcában lakók alkotta civil szervezet célja, hogy felhív-
ja a figyelmet a világhírű, 1931-ben épített kísérleti lakótelep értékeire.

Fotópályázattal, poszterkiállítás-
sal, csoportos vezetéssel készült a 
közel két éve alakult  Napraforgó 
utcai Bauhaus Egyesület a Bau-
haus irányzat alapításának 100. 
évfordulójára. A II. kerületre jel-
lemző, különböző építészeti vo-
nalakat is magában foglaló stílus 
a Napraforgó utcában különleges 
jelentőséggel bír, hiszen a tömb 
csaknem eredeti formájában 
megmaradt az utókornak.

Az utcában lakó Megyeri Gábor és 
Groó Dóra azzal a céllal alapította 
az egyesületet, hogy  gondozzák a 
neves magyar építészek munkáit, 
és ismertté tegyék a különleges 
hangulatú negyedet. 

Az eseményre meghívást kapott 
az egyesületet támogató II. Kerü-
leti Önkormányzat képviseleté-
ben Láng Zsolt polgármester, aki 
a megjelenteket köszöntve azt 
hangsúlyozta, hogy a helyi civi-
lek programjai nagyon fontosak, 
mert kitűnik belőlük, hogy sze-
retik a városrészüket és tesznek 
is azért, hogy még jobban érezzék 
magukat benne. 

– Az önkormányzat szívesen áll a 
hasonló kezdeményezések mellé. 
Jó látni, hogy az embereket az érté-
kek és a kultúra össze tudja fogni, 
miközben hozzátesznek a világhírű 
telep jobb megismeréséhez.

A polgármester ajándékkal is 
kedveskedett a szervezőknek, ál-
taluk pedig az utca lakóinak. Min-
den ház számára készítettek egy, 
a kerítésre kihelyezhető táblát, 

amely az utca építészeti értékeit 
keresők részére nyújt információt 
arról, hogy melyik házat mely épí-
tész tervezte, és hol helyezkedik el 
az utcatérképen.

Megyeri Gábor elmondta, régi 
vágyuk volt, hogy minden épület-
re kerüljön fel tájékoztató.

– Ez azért is fontos, mert idő-
vel átszámozták a házak egy ré-
szét, mostantól viszont egyértel-
mű lesz, hogy mely ház előtt áll a 
szemlélődő. Célunk, hogy az utca 
kapja meg a Hungarikum címet, 
és  ha lesz rá mód, megpályázzuk 
az Európai Kulturális Örökség 
címet is a Pasaréti téri építészeti 
örökséggel együtt – emelte ki kö-
szöntőjében az egyesület vezetője. 

A családias hangulatú rendez-
vényen a kísérleti mintatelep tör-
ténetéről Ferkai András profesz-
szor, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem tanszékvezetője tartott 
előadást. Mint mondta, a telep 
esetében szerencsésebb a kor mo-
dern építészetéről beszélni, mint 
csupán Bauhaus stílusról, hiszen a 
területen 1931-ben egyedi terve-
zésű villák épültek fel, más-más 
tervező elképzelése alapján.

– Reményeim szerint novem-
berre elkészül a könyvem, amely 
az utca házainak és a bennük la-
kóknak a történetét dolgozza 
fel. A  kutatások által ugyanak-
kor olyan részleteket is sikerült 
megismerni, mint például, hogy 
eredetileg milyen színűek voltak 
a házak.

A centenáriumra az utca tör-
ténetéről tablókiállítás készült. 
A házak kerítésén látható tárlatot 
Branczik Márta, a Kiscelli Múzeum  
munkatársa állította össze. Csáki 
Tamás, az intézmény főosztály-
vezető-helyettese arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az építészeti min-
tatelepen az eredeti tervek szerint 
teljesen bebútorozott lakásokat is 
bemutattak volna.

– Ez azonban meghiúsult, a ko-
rabeli modern lakásokhoz tartozó 
bútorok közül viszont meg lehet 
szemlélni néhányat a múzeum-
ban, és reklámanyagaink is van-
nak a házakba épített technikai 
újdonságokról. 

Az ünnepség a Napraforgó 
utca 2. számú házában folytató-

dott. A villát – amely a Magyar 
Állam tulajdonában van – ez al-
kalomból belülről is meg lehe-
tett tekinteni, a szobákban pe-
dig a Napraforgó utcai Bauhaus 
Egyesület által kiírt fotópályázat 
győzteseinek (1. Forró Gergő, 2. 
Katona Emese, 3. Rohoska Lajos 
és Hajtó Krisztina), valamint a fo-
tókat elbíráló Mezősi Ágnes fotó-
művésznek a felvételeiből nyílt 
kiállítás. A pályázók a Bauhaus 
irányzat II. kerületi emlékeiről 
készült képekkel indulhattak a 
versenyen.

A zenés estébe forduló utcai 
rendezvényen a Pasaréti Bisztró 
jóvoltából finom falatok és italok 
várták a vendégeket.

szeg

Rengeteg érdeklődő vett részt a családias hangulatú ünnepségen

Láng Zsolt polgármester köszöntötte az esemény résztvevőit, képünkön 
Megyeri Gáborral, a Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület elnökével

Az egyesület fotópályázatára szebbnél szebb alkotások érkeztek

karlóCai mariann: – Ötéves lehettem, 
amikor a Pasaréti útra költöztünk, a Vasas épü-
letének környékére. Szüleim elhoztak engem és 
a testvéremet a villanegyed megnyitójára, mert 
megtudták, hogy itt egy egész utca nyílik különle-
ges, érdekes házakkal. Ma is jól emlékszem, nagy 
élmény volt. Azóta is visszajárok megnézni a Nap-
raforgó utcát, mert nagyon mély benyomást tett 
rám már gyerekkoromban – emlékezett vissza az 
átadás időszakára Karlócai Mariann, akit Megyeri 
Gábor egyesületi elnök virágcsokorral köszöntött.
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Az Ölelj át!-program elsősorban nem a krízisben lévő kapcso-
latok terápiáját célozza, hanem a házasságban élők által ismert 
mindennapi konfliktusok, megfáradások közt együtt haladó 
párok számára nyújt újfajta rátekintést, új megoldási módokat 
a már oly sokszor elakadt vitákra, konfliktusokra. Ilyenformán 
az alkalom nem terápiás, hanem preventív hangsúlyú. A fő cél 
kilépni falaink mögül, hogy tanuljunk érdeklődő figyelemmel 
tekinteni egymásra, és felismerni, mennyi sok „lom” alatt rej-
tőzik sokszor az egymás iránti tiszteletünk, szeretetünk. 

– A program azon az elképzelésen alapul, hogy az elköte-
lezett párkapcsolatban élő párok közti hosszú távú szerelem 
nem csupán lehetséges, hanem születésünknél fogva mind-
annyiunkat megillető jog, és hogy jobb és erősebb emberekké 
válunk, ha biztos menedéket és támaszt találunk a szerelmünk 
karjaiban – vallja Susanne Johnson, a program megalkotója. 
– A program célja, hogy segítséget nyújtson a pároknak pár-
kapcsolatuk megjavításában, erősítésében és folyamatos to-
vábbfejlesztésében. Alapvető igény és szükséglet, hogy akit 
szeretünk, vegye észre, mi fáj nekünk. De ez csak úgy megy, 
ha kimutatjuk, és ha odafigyelünk. Jól szeretni csak bátran és 
bizalommal lehet.

A hétvégi kurzuson a párok az elméleti témafelvetések után 
megadott tematika alapján kettesben gondolhatják végig a 
hallottakat, saját konkrét megéléseikre figyelve. A csoport-
vezetők be-bekapcsolódnak a páros beszélgetésbe, és ha a 
pár igényli, a nehezebb kérdéseknél segítik egymás könnyebb 
megértését. A házaspárok az elvégzett munkáról csak akkor 
beszélnek mással, ha ők szeretnének valamit megosztani, a 
közös térben csak a folyamatok általánosabb értékelésére, a 
kérdések megosztására kerül sor, így a titoktartás, a bizalmi 
légkör mindvégig biztosítva van.

Az őszi évad első előadása SZEP-
TEMBER 24-én, kedden 17 órától 
lesz, amikor dr. magyar ló
ránt orvos, teológus, mentálhi-
giénés szakember, egyetemi ok-
tató ég veled aggódás! 
(vagy mégse…?) cím-
mel tart előadást az 
érdeklődőknek.

A második alkal-
mat OKTÓBER 17-
én, csütörtökön 17 
órától tartják, ami-
kor dr. vekerdy 
tamás: gyerekek, 
óvodák, iskolák Cím
mel tart előadást.

Helyszín a KSH Könyvtár, Thir-
ring Lajos-terme (1024 Keleti 
Károly utca 5.).

Figyelem, változás az elő-
ző félévhez képest! A terem 

befogadóképessége és 
az előadások alatt 

rendelkezésre álló 
gyermekfelügye-
let miatt előze-
tes regisztráció 
szükséges, amit 
a huszar.eszter@

masodikkerulet.hu 
e-mail-címen, vagy a 

(06 1) 346-5503-as tele-
fonszámon tehetnek meg.

Újraindult 
a szülők Akadémiája

Önkormányzati főzőtanfolyam családoknak
A II. kerületi iskolások már több mint négy 
éve, az idősebb korosztály is több éve a Tö-
rökvész iskola tankonyháján sajátíthatja el 
a főzés fortélyait. Az iskolában fő az egészség 
és a Receptklub után a II. Kerületi Önkor-
mányzat ezúttal a családoknak kíván se-
gíteni, amelyek ősztől az Újlaki Általános 
Iskola frissen felújított tankonyhájában 
gyakorolhatják majd a főzést, a különböző 
diétás ételek elkészítését és a konyhai szer-
vezést, amiben Kisa Judit dietetikus lesz se-
gítségükre. 

Őszre az Újlaki Általános Iskola tan-
konyhája a festésen túl teljesen új, egyedi-
leg gyártott bútorokat és háztartási gépeket 
kapott. Itt indul a családi főzőtanfolyam, 
amivel az önkormányzat célja, hogy az ak-
tív korúak számára adjon eligazodási pon-
tot az egészséges életmódot, az ételallergi-
ákat, -intoleranciákat és diétákat illetően. 
A tanfolyamok gyakorlati segítséget adnak 

a fenntarthatóbb háztartás kérdésében is.  
Jelentkezni folyamatosan lehet, a részvétel 
regisztrációhoz kötött, többek között azért, 
hogy aki gyermekfelügyeletet igényel, az 

előre tudja jelezni. Érdeklődni Huszár Esz-
ternél a huszar.eszter@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen vagy a (06 1) 346-5503-as 
számon lehet.

A II. Kerületi Önkormányzat ingyenes előadás-sorozata

További 
előadások

NOVEMBER 7. 17 órától 
– dr. Fodor Szilvia: 

tehetséggondozás 
vagy túlterhelés?

DEcEMBER 5. 17 órától 
– dr. Falus András: 

egészségtudatosság 
– nevelés és 
epigenetika

az ölelj át!programot az OKTÓBER 4-6-i hétvégén, 
16 órai kezdettel, négy pár jelentkezése esetén tartják meg a Csa-

lád- és Gyermekjóléti Központban (1027 Erőd utca 11.). Jelentkezni 
Retek Dianánál, a (06 20) 804-5509-es telefonszámon, illetve a retek.
diana@csgyk02.hu e-mail-címen lehet. A részvétel a II. kerületieknek 
ingyenes. A párokkal előzetesen megismerkednek.

Ölelj át! – program 
a meghittebb párkapcsolatért
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Köszönet a támogatásért

Önismeret, önbizalom, megküzdési stratégiák

Autogén tréning 
Autogéntréning-csoport indul szeptember 
végi kezdéssel, a jelentkezőkkel előzetesen 
elbeszélgetünk. Heti rendszerességgel kerül 
sor a foglalkozásokra, egyeztetett időpontban. 

Az autogén tréning segít kapcsolatba ke-
rülni önmagunkkal, lehetővé teszi saját 

belső erőink megtapasztalását, azt, hogy 
képesek vagyunk tenni önmagunkért. 
Rendszeres gyakorlása mozgósítja a belső 
erőforrásokat, a sikeresebb megküzdést, 
ezáltal elősegíti a pszichés egyensúly ki-
alakítását.

Egyedülálló szülők csoportja
A csoport célja az egyedülálló szülők támo-
gatása a válás okozta veszteségeik feldolgo-
zásában, valamint erőforrásaik mobilizálá-
sában és jövőképük alakításában. A csoport 
kéthetenként, összesen tíz alkalommal ta-
lálkozik, egyeztetett időpontban.

A II. Kerületi család- és Gyermekjóléti Köz-
pontban ősszel új csoportok, foglalkozások 
indulnak, amelyek hozzájárulhatnak lelki 
egyensúlyunk megtalálásához, megkönnyí-
tik a napi problémáinkkal való megküzdést.
 

mindkét Csoportra jelent
kezni, illetve a csoporttal kap-

csolatos további kérdéseket 
feltenni a (06 20) 804-5509-es mobil-
számon, vagy diana.rot@gmail.com 
e-mail-címen lehet. A  részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges, és a 
csoport minimum hat fő jelentkezé-
se esetén indul. Csoportvezetők: Re-
tek Diana és Takács Ibolya (II. Kerületi 
Családsegítő és Gyerekjóléti Központ, 
1027 Erőd utca 11.).

– Amikor eljöttem a Thália Színházból, a fe-
jemben volt egy darab ötlete, amit el akartam 
játszani. Egyetlen fiatalember a főszereplője. 
Ezt a férfit kizavarja a felesége a szülőszobából, 
mert nagyon idegesítően viselkedik. A nézők 
szintén a váróteremben vannak, vagyis szülés-
re várnak, ezért elkezdünk beszélgetni arról, 
hogy miért is zavartak ki engem, miért nem 
értette meg a feleségem, hogy segíteni aka-
rok. A meg nem értés vagy félreértés olyan 
mindennapos alaphelyzet, amely elég gyakori 
egy férfi és egy nő között, valahogy könnyen 
el tudunk csúszni egymás mellett. Mi, férfiak 
szeretjük elmagyarázni a nőknek például azt, 
hogy hogyan vezessenek, parkoljanak, de ál-
talában rosszul közelítjük meg ezt, ezért nem 
szokott jól végződni egy ilyen beszélgetés. Ez 
pedig vicces helyzeteket szülhet. 

hogyan került a marczira az előadás?
Budapesten eddig csak a MOM-ban adtam 

elő, most azért teszek kivételt és mutatom be 
a Marczin is, mert így szeretnék köszönetet 
mondani Láng Zsolt polgármester úrnak és 
a művelődési központnak a támogatásért. 
Hátrányos helyzetű fiatalokat készítettem fel 
a felvételijükre, és ehhez biztosítottak számom-
ra próbatermet a Marczin, nem is akárhogy. 
Nagyon rugalmasak voltak a művelődési köz-
pont munkatársai, ha változott a napirendem, 
például egy forgatás miatt, akkor segítettek 
új időpontot találni az órákra, így meg tudtuk 
tartani minden héten a találkozót. Az előadás 

jegybevételét jótékony célra ajánlom fel egy 
kerületi alapítvány javára. 

kihez szól a darab?
Leginkább azok szeretik – a 25-50 éves kor-

osztály –, akik már megtalálták életük párját. 
Ők megtapasztalták, hogy hiába találták meg 
az igazit, hiába választották a legeslegjobbat, 
időnként még így is borzalmasan nehéz el-
viselni egymást. Nem azért, mert rosszul vá-
lasztottunk, hanem mert kifejezetten nehéz 
megértenie egymást egy férfinak meg egy 
nőnek. A férfiak persze akkor jönnek, ha a 
feleségük elhozza őket, viszonylag ritka, hogy 
csapatosan beülnének a színházba. Ez egy 
vígjáték, interaktív stand-up comedy, beszél-
getek a nézőkkel. Izgalmas és vidám másfél 
órát ígérhetek. 

milyen feladatai vannak mostanában? 
Rengeteget játszom, főleg vidéken, forga-

tok is. Emiatt idén nem tudtam vállalni, hogy 
újabb fiatalokat készítsek fel a felvételire. 
Nagy öröm és sikerélmény volt viszont, hogy a 
korábbi munka nem volt hiábavaló, és ha nem 
is az egyetemre, de a Keleti István Művészeti 
Szakközépiskolába két tanítványomat is fel-
vették. Büszke vagyok rájuk. Nehéz minden 
szombatot szabaddá varázsolnom, de ahogy 
lesz időm, visszatérek ehhez a vállalásom-
hoz, leghamarabb jövőre. Jó volt fiatalokkal 
dolgozni, persze közben ráébredtem, hogy 
elkezdtem öregedni, mert szóba kerültek olyan 
nevek, dolgok, amikről még nem is hallottam. 

De nekem fantasztikus élmény volt versekkel, 
színdarabokkal foglalkozni órákon át, bízom 
benne, hogy nekik is. Visszatérve a kérdésre, 
rengeteg munkám és tervem van, remélem, 
hogy mindegyik valóra válik. 

Nzsa

hogyan értsük félre a nő
ket? Csányi Sándor egyszemélyes 

vígjátéka a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban (1022 Marczibányi tér 5/a) OK-
TÓBER 5-én, szombaton 20 órakor.
Belépő: 4500 Ft. Belépő II. Kerület Kártyával: 
3500 Ft (Csak a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban és a Klebelsberg Kultúrkúriában 
vásárolható!). Jegyeket személyesen a művelő-
dési központban és az Interticket hálózat jegy-
irodáiban, elektronikusan a www.jegy.hu oldalon 
vásárolhatnak.

csányi Sándor Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész tavaly közzétett egy 
felhívást közösségi oldalán, amelyben felajánlotta segítségét a színművészeti egye-
temre felvételiző, nehéz sorsú gyerekeknek. Többen a kezdeményezés mellé álltak, 
így Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere, illetve a Marczibányi Téri Művelődési 
Központ (Marczi), amely termet biztosított a foglalkozásokhoz. A színész elmondta, 
azért mutatja be ősszel a Hogyan értsük félre a nőket? című egyszemélyes vígjáté-
kát a Marczin, mert így szeretne mindezért köszönetet mondani. A jegyeladásból 
befolyt összeget a II. kerületben működő Törös Alapítvány – A II. Kerület Egészségé-
ért részére ajánlja fel, az alapítvány ugyanis hosszú évek óta segíti a kerület egész-
ségügyi intézményeinek fejlesztését. 
 

A jótékonysági est bevételét Csányi Sándor a Törös Alapítvány – a II. Kerület Egészségéért javára ajánlotta fel



16. OLDAL KÖZÖSSÉG BUDAI POLGÁR

Nem olyan nehéz jóban lenniMegemlékezés 
a Szent Korona-dombnál

A máriaremetei kegytemplom kertjében, a megújult környezetű Szent Korona-dombnál 
gyűltek össze szeptember 14-én pesthidegkúti civilek szervezésében azok, akiknek 
fontos nemzeti és közösségi összetartozásunk. A dombnál, melyhez már másfél ezer 
helyről érkezett föld, Zsigmond Szabolcs tárogatóművész játékát követően többen 
földet helyeztek el, köztük Láng Zsolt polgármester, aki  Kolozsvárról hozott földet. 
Mint mondta, augusztus 20. alkalmából tett eleget hat kolozsvári helyi civil szerve-
zet meghívásának, melyek és a II. kerület között kulturális együttműködés jött létre. 
Szilágyi Zsolt, a Szent János Kórház megmentéséért alakult civil kezdeményezés 
vezetője a kórház kertjének földjét szórta rá a Szent Korona-dombra, és a Parlament 
parkjából is került rá egy maréknyi. Az ünnepség végén átadtak 43 határvédnöki 
oklevelet és a Szállj magasra kitüntetést. Az eseményen részt vett mások mellett a 
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, Csabai Péter, valamint Skublicsné 
Manninger Alexandra és Makra Krisztina képviselő is.

Augusztus 31-én a Budai Képzőművész Egyesület szervezésében kerítés-
tárlat nyílt a Gazda utcában. A műveket és az alkotókat Csabai Péter, a 
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója is meglátogatta

Szeptember 7-én tartotta a II. Kerületi Német Önkormányzat az immár 
hagyományos főzőversenyét a Gazda utcai Német Házban. A feladat 
ezúttal sváb jellegű bográcsos káposzta elkészítése volt, amit a verseny-
zők kitűnően teljesítettek. A rendezvényen Láng Zsolt polgármester is 
részt vett

1919. szeptember 7-én született és 
1959-ben, éppen hatvan évvel ezelőtt 
költözött a II. kerületbe Kásai And-
rásné. Századik születésnapján a II. 
Kerületi Önkormányzat és Láng Zsolt 
polgármester nevében Riczkó Andrea 
önkormányzati képviselő, az Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 
elnöke köszöntötte a szerencsére jó 
egészségnek és teljes szellemi frisses-
ségnek örvendő idős hölgyet.

– Békesség, öröm, szeretet – állította 
Zsuzsa néni a hosszú élet titkát firtató 
kérdésemre. – Nagyon fontos, hogy 
odafigyeljünk szeretteinkre és igye-
kezzünk minél több örömöt szerezni 
nekik is, másoknak is. 

A születésnapos mesélt életéről, 
az első tizenhét évről, amit szüleivel 
töltött, és a családi gazdálkodásban 

segédkezett, majd gépi hímzést tanult 
és készített. 1936-ban jött Budapestre, 
gyermekfelügyeletet és főzést vállalt. 
Az akkor fiatal lányt is megtalálta a 
szerelem, és ezzel kezdetét vette egy 
hosszú és boldog házasság gazdag 
gyermekáldással és egész napos anyai 
teendőkkel. Legnagyobb születésnapi 
ajándékának nevezte, hogy az Ausztráli-
ában élő fia és unokája felhívta „azon a 
mütyürön”, és nemcsak hallotta, hanem 
láthatta is a messzire szakadt család-
tagokat, akárcsak a Németországban 
élő lányát és annak három gyermekét, 
aki szintén az internet segítségével kö-
szöntötte fel a százéves nagymamát. 

– Örvendezik a szívem, hogy a mai 
napon is a lelkemben és imádságban 
hordozhatom az egész nagy famíliát – 
fogalmazott Zsuzsa néni. Pzs

Békesség, öröm, szeretet

Követendő példát mutatott a pesthidegkúti Úrbéres utcában lakók közössége 
azoknak, akik szeretnének jobb, közvetlenebb viszonyt kialakítani a környeze-
tükben élőkkel. Vígh Zoltán és Gál Tamás kezdeményezésére júliusban, majd 
szeptember második vasárnapján is találkoztak az utca lakói, hogy a hétköznapok 
rohanó világából egy kis időre kilépve, kötetlenül  válthassanak néhány szót egy-
mással. Ahogyan a szerkesztőségünknek küldött fotón is látszik, a hangulatra 
nem lehetett panasz, a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezték magukat.
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A II. Kerületi Idősügyi Tanács programjaként az Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Otthona (ÉNO) kiállítást rendezett Barokk hangulatban cím-
mel. A kiállítás nem csupán a barokk kor hangulatát idézi fel az ÉNO 
Művészetterápiás csoportjának alkotásaival, de a Rákóczi-szabadság-
harc hősei előtt is tiszteleg. 

A kiállítást Csabai Péter VÖK-elöljáró nyitotta meg, aki megemlékezett arról, 
hogy 2019-ben II. Rákóczi Ferenc emlékév van, és szólt röviden a barokk korról is. 
Mint fogalmazott, a barocco szó portugálul „szabálytalan alakú gyöngyszemet” 
jelent. – Ilyen gyöngyszem a jelen kiállítást megrendező Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Otthona, annak munkatársai és ellátottjai is. A tárlat felidézi a XVI. 
század második felétől a XVIII. század közepéig tartó korszak hangulatát. A ki-
állítás célja tisztelegni a Rákóczi-szabadságharc hősei előtt, valamint ízelítőt 
adni abból, hogyan él tovább a barokk stílusa, szellemisége és ízlésvilága a 
mai korban: a gasztronómiában, építészeti, lakberendezési megoldásokban, 
divatban, életszemléletben és az alternatív gyógymódokban – mondta.

A megnyitón az ellátottak és hozzátartozóik mellett részt vett Riczkó And-
rea, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke, Makra Krisztina 
önkormányzati képviselő, Vargáné Luketics Gabriella, a Humánszolgáltatási 
Igazgatóság vezetője, Ötvös Zoltán, az igazgatóság Intézményirányítási Osz-
tályának vezetője, Csere István, a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Álta-
lános Iskola igazgatója, valamint Papp Krisztina, a Család- és Gyermekjóléti 
Központ vezetője.

Pzs

Barokk hangulatban az ÉNO kiállításán

Családi nap Pasaréten tizedik alkalommal
Jubilált a Pasaréti családi Nap, amit idén immár tizedik alka-
lommal rendeztek meg. Az ingyenes rendezvényen a gyereke-
ket és a felnőtteket is számtalan szórakozási lehetőség várta. 
Az ügyességi játékok és az ugrálóvár mellett még a rendőrségi 
felszerelésekkel is megismerkedhettek a kicsik. A szemerkélő 
eső sem vetett véget az eseménynek, hiszen táncház és színi-
előadás is várt a jelenlévőkre. A környék lakóin kívül Dankó 
Virág alpolgármester, Gór csaba képviselő és Biró Zsolt bizott-
sági elnök is részt vett a Szilfa utcai rendezvényen.
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Az író fia, ifj. Sánta Ferenc köszönetet 
mondott a ház lakóinak azért, hogy 
kezdeményezték az emléktábla el-
helyezését az író egykori otthonánál. 
A  2008-ban elhunyt Kossuth-díjas 
író életéről Vasy Géza irodalomtör-
ténész, a Sánta-monográfia szerzője 
mesélt. Mint mondta, a magyarság 
legnagyobb kincse az anyanyelv, a 
magyar irodalom és magyar nép-
művészet. Vasy emlékeztetett, Sánta 
családja sokáig Erdélyben élt, az író 
édesapja népszerű tárogatóművész 
volt, így már gyerekként szoros kap-
csolata volt a népművészettel, első 
olvasmányai a népballadák voltak. 
Íróvá válásában ennek meghatározó 
szerepe volt, ahogy tanulmányainak 
is, hiszen nagy múltú egyházi isko-
lákban tanult.

Sánta Ferenc hitt a jóvá nevelhető-
ségben, Vasy úgy véli, ebben segíthet 
műveinek megismerése, tanulságai 

ugyanis formálhatják a személyiséget. 
Felolvasták Jerzy Snopek irodalom-
történész, Lengyelország budapesti 
nagykövetének üzenetét is, amelyben 
hangsúlyozta, hogy bár Sánta nem írt 
sokat, de a hatvanas években szüle-
tett három nagy regénye és novellái 
fontos helyet biztosítanak számára a 
huszadik századi magyar, sőt a világ-
irodalomban is. Ezután Lajtos Nóra 
irodalomtörténész írása hangzott el, 
majd Simó József, a Czegei Wass Ala-
pítvány magyarországi képviselője 
méltatta az írót. Az eseményen részt 
vett Varga Mihály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő, Biró Zsolt, a 
Közoktatási, Közművelődési, Sport- 
és Informatikai Bizottság elnöke, 
Ötvös Zoltán, az Intézményirányítási 
Osztály vezetője, az író három fia: 
Ferenc, Péter, Áron és egykori szom-
szédai is.
 Nzsa

Emléktábla Sánta Ferencnek

Fellépnek:
Ninh Duc Hoang Long – tenor

Balogh Ádám – zongoraművész
Vezényel: Kanai Toshifumi (Japán)
Művészeti vezető: Szklenár Ferenc

Műsorvezető: Mohai Gábor
Fővédnök: Dr. Láng Zsolt polgármester

Védnökök: Béres Klára és Dubrovay László
Szervező: Törös Alapítvány 2011

A TÖRÖS ALAPíTVÁNY 2011 HATODIK JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYE A II. KERÜLET EGÉSZSÉGÉÉRT

2019. október 18., péntek 18.00
duna szimfonikus zenekar

Műsoron
Rossini: A sevillai borbély – nyitány

Donizetti: Szerelmi bájital – Nemorino áriája
Leoncavallo: Mattinata, op. 5

Beethoven: Holdfény szonáta – I. tétel
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny

Helyfoglalás érkezési sorrendben.

A 3000 Ft és 5000 Ft-os támogatói jegyek – melyek egyben belépőként is szolgálnak a hangversenyre – az alábbi helyszíneken vásárolhatók meg személyesen: Marczibányi Téri Művelődési Központ, Klebelsberg Kultúr-
kúria, II. Kerületi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Igazgatói titkárság (Kapás utca 22., 1. emelet), Mozgásszervi Rehabilitációs Központ (Henger utca 1.) Kizárólag 5000 Ft-os támogatói jegyek vásárolhatók 
személyesen az Interticket hálózat értékesítési pontjain, jegyirodáiban, elektronikusan a www.jegy.hu weboldalán. Adományokat köszönettel elfogadunk a következő számlaszámra: OTP Bank 11702036-20721419. 

Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A)

maróti lászló, a ház közös képviselője: – Az egyik 
tulajdonostárs említette nekem, hogy itt élt Sánta Ferenc. Amikor 
kiderült, írtam a polgármesteri hivatalnak és kezdeményeztük 
az emléktábla elhelyezését. Rendkívül jó érzés arra emlékez-
ni, aki értékeset adott az országnak. Az emléktáblán szereplő 
mondat „Az emberiséget fenyegető két legnagyobb veszély 
a fanatizmus és a közöny” jelzi, hogy ő már évekkel ezelőtt 
látta, merre megy a világ.

németh gyula, Sánta Ferenc egykori szomszédja: 
– 1990-ben ismertem meg Sánta Ferencet, rendkívül kedves, 
de zárkózott ember volt. Toleráns volt a környezetével, művelt 
és intelligens. Szeretem a műveit és a filmeket is, amelyek 
az írásaiból készültek, különösen Az ötödik pecsét volt rám 
nagy hatással, szenzációs film. Az életéről is sokat hallottam. 
Amikor itt élt, már kevésbé publikált, de élete végéig alkotott. 

emléktáblát avattak 
az ötödik pecsét és 
a húsz óra szerzője, 
sánta ferenc emlé
kére, aki 33 évig a 

ii. kerületi hankóczy 
jenő utcában élt. 

az emléktáblát láng 
zsolt polgármester és 

vasy géza irodalom
történész leplezte le.
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A botlatókövek a deportált, mun-
kaszolgálatban vagy haláltábo-
rokban elpusztított emberekre 
emlékeztetnek utolsó szabadon 
választott lakóhelyükön. Az em-
lékjelek ötletgazdája és kivitele-
zője, Gunter Demnig német szob-
rászművész Európa huszonhat 
országában több mint hetvenezer, 
Magyarországon pedig mintegy 
négyszáz követ 
helyezett el. 
Idén Budapes-
ten csak egyet-
len helyszínre, 
a II. kerületi 
Bimbó útra ke-
rült botlatókő, 
ami városré-
szünkben már 
a tizenötödik.

Kirschner Pé-
ter, a MAZSIKE elnöke köszönetet 
mondott a művésznek, valamint 
azoknak az önkormányzatoknak, 
kiemelten a II. kerületinek, ame-

rejtő jenő nevének hallatán elsőre leginkább a Szahara homok-
ja vagy a francia idegenlégió ugrik be, az író sok szállal kötődött a 
fővároshoz. Budapesten az Izabella tér 5. szám alatt született, Reich 
Jenő néven – szülőházán ma ezt emléktábla hirdeti. 2001 óta szülő-
helyének utcája az ő nevét viseli, és az erzsébetvárosi Kertész utcában 
egykori iskolája falán is dombormű örökíti meg alakját. 

Rejtő felnőtt éveinek vonatkozásában nagyon sok a bizonytalan-
ság: sosem volt saját lakása. Leginkább albérletekben, ismerősöknél, 
családtagoknál lakott, sokszor szívességből meghúzva magát. Volt, 
hogy jogász bátyja ügyvédi irodájában volt az ágya, máskor, ha éppen 
volt pénze, panzióban aludt. Valamiféle állandóságot inkább kávéházi törzshelyei 
jelenthettek számára, és huzamosabb ideig volt a Kis-Svábhegyi Siesta Szanató-
rium lakója is. Budán az I. kerületi Tigris utcában volt egy ideig hivatalos lakcíme, 

de vélhetően ott ténylegesen nem lakott. Egyszóval Reich Jenő, azaz 
P. Howard nyomára bukkanni korántsem egyszerű. 

Biztos lakóhellyel második házassága idején rendelkezhetett. 
Gábor Magdával 1937 februárjában házasodtak össze (2 héttel az 
első válása után), de a frigy nem tartott sokáig. Az együtt töltött idő 
nagy részében Olaszországban éltek, városról városra vándorolva... 
Amikor Budapesten voltak, akkor viszont a Bimbó út elején laktak, 
abban a nagy társasházban, amely ma három épületben, az 1–5. 
szám alatt található. A 3. számú ház elé került a róla megemlékező 
botlatókő. 1942 októberében a nagykátai gyűjtőtáborból a keleti 

frontra vezérelt író szervezete nem bírta a kíméletlen megpróbáltatásokat, így 
1943 elején eltűntnek nyilvánították, és sosem tért haza Budapestre.

 V. zs.

lyek lehetővé tették az emlékkö-
vek lerakását.

Láng Zsolt beszédében a ház és 
híres lakói történetét idézte fel. 
Elmondta, hogy Gábor Magda, 
Rejtő Jenő második felesége élt 
itt, hozzá költözött az író 1935-
ben. Az itt eltöltött pár évben vált 
elismert szerzővé, ekkor szület-
tek első légiós regényei. Miu-

tán 1942 őszén egy 
szélsőjobboldali lap 
kifogásolta, hogy 
zsidó származása 
ellenére P. Howard 
álnéven továbbra 
is dolgozhat, meg-
kapta munkaszol-
gálati behívóját, és 
alig két hónappal 
később már halott 
volt. – Megrendítő 

sorsa csak egy zsidó honfitársa-
ink százezreinek tragédiái közül 
– hangsúlyozta a polgármester. 
– Sovány vigasz, hogy akárcsak 

Botlatókő emlékeztet Rejtő Jenőre 
egykori Bimbó úti otthonánál

Szeptember 13-án a Bimbó út 3. szám előtt botlatókövet helyeztek 
el a halhatatlan író, a magyar szórakoztató irodalom máig egyik 
legnépszerűbb szerzője, Rejtő Jenő emlékére. A Magyar Zsidó Kul-
turális Egyesület (MAZSIKE) szervezésében és a II. Kerületi Önkor-
mányzat támogatásával megtartott ünnepségen Láng Zsolt polgár-
mester mondott beszédet. 

főhősei, ő is halhatatlanná vált, 
hogy népszerűsége generációk 
óta töretlen. Valamennyiünknek, 
de különösen nekünk, közéleti 
szereplőknek hatalmas felelős-
ségünk van abban, hogy az em-
lékek ápolása mellett továbbra 
is zéró toleranciát tanúsítsunk az  
antiszemitizmus minden formá-
ja ellen – fogalmazott Láng Zsolt, 
majd hozzátette, a származás, a 
vallás nem lehet alapja semmi-
lyen különbségtételnek. – Nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, 
mennyire fontos közösségeink 
tagjainak biztonsága, nyugalma, 
méltósága. Mert együtt vagyunk 
egészek, hiánytalanok.

Az eseményen mások mellett 
részt vett Erdélyi Lajos, a Honvé-
delmi Minisztérium humánpo-
litikáért felelős helyettes állam-
titkára, aki Gunter Demnignek 
elkötelezett munkásságáért a 
helyszínen a Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetést adta át. 

A megemlékezés méltó zárása-
ként Balázsovits Lajos színművész 
olvasott fel két rövid részletet 
Rejtő Jenő műveiből. 

PéTer zsuzsaNNa

Erdélyi Lajos helyettes államtitkár (balra) Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetést adott át Gunter Demnig német 
szobrászművésznek

Láng Zsolt beszédében
a Bimbó út 3. szám

alatti ház és híres lakói
történetét idézte fel 

A megemlékezőket 
Kirschner Péter, a MAZSIKE 
elnöke köszöntötte
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AuguSzT JÓzSEf: – Bejött 
egy vendégünk, aki elmesélte, 
hogy a Huttl gyár emlékére nyílt 
egy nagy porcelánkiállítás, ahol 
látott Auguszt-csészét is. Talán 
már a dédapám is rendelt onnan, 
de a nagyapám mindig onnan 
hozatta a porcelánokat. Mivel jö-
vőre ünnepeljük az Auguszt cuk-
rászda 150. születésnapját, mi is 
új csészéket vettünk, ezekből 
ihatják majd a kávét a vendé-
geink. A porcelánokat árusítani 
is fogjuk, és persze sok más meg-
lepetéssel készülünk, többek kö-
zött új torta is lesz a jubileumra. 

Ki volt az első cukrász a csa-
ládban?

Ükapám tanító volt, Szilézi-
ában született, az ő fiát küldték 
cukrásznak Balassagyarmatra, 
talán mert gyengébb testalkatú 
volt. Miután megkapta az iskolá-
jától a szabadulólevelét, 17 éven át 
vándorolt. Sok mestertől tanult, 
egyiknek a másik titkát sohasem 
árulta el, viszont ő maga minden 
tudást kamatoztatott. Végül Budán 
telepedett le, megházasodott és 
dédnagymamámmal az Attila úton 
nyitott üzletet. 1869-ben adták be 
a kérelmet, de csak 1870-ben tu-
dott a tabáni cukrászda kinyitni, 
ezt ünnepeljük jövőre.

Ki vette át a stafétát?
Férfiágon öröklődött, nagy-

apám folytatta a hagyományt, 
aki eredetileg szobrásznak ké-
szült. De az édesanyjának na-
gyon nem tetszett, hogy olyan 
nőket mintáz, akiknek kilátszik 

a térde a szoknya alól, ezért ki 
kellett tanulnia a cukrászatot. 
Aztán olyan kismalacokat készí-
tett marcipánból, hogy majd’ el-
szaladtak a tortáról. A nagyapám 
üzlete, a „budai zserbó” a Krisz-
tina téren, a mostani Déryné he-
lyén működött. A háború idején 
állt mellette egy lőszeres vagon, 
ami felrobbant, és egy-két csésze 
kivételével minden megsemmi-
sült. Édesapám sokat tanult és 
dolgozott külföldön, majd ha-
zajött és újjáépítette a boltot. De 
az üzletünket 1951-ben államo-
sították, a családunkat pedig ki-
telepítették. 

Hogyan tudtak visszatérni a 
fővárosba?

Három év múlva apukámat, 
Auguszt Elemért egy fővárosi 
cukrász termelőüzembe hívták, 
mert kellett a cukrász szakem-
ber. Sikerült elintéznie, hogy 
mindannyian visszajöhessünk. 
Anyukám egy édességboltban 
helyezkedett el. 1956 után a vál-
lalatoknak nem kellett az üzleti 
készletekkel elszámolniuk, mert 
sokukat kirabolták, vagy arra hi-
vatkoztak. Anyukám elszámolt 
vele és ez a becsületesség meg-
tetszett az akkori vezetésnek, ez-
után bérbe adták a szüleimnek a 
Fény utcai helyiséget 1957-ben.

Mit kínált akkoriban az üz-
let? 

Tortákat, hasékat készítettünk, 
messziről jöttek érte. A Vörös-
marty téri Gerbeaud-nál töltöt-
tem az inaséveimet, húszévesen 

kezdtem itt a munkát. Amikor 
idekerültem négyféle fagylalt 
volt, az utca feléig sorban álltak 
érte, reggel hattól kézzel főztük 
a fagylaltot és este hatig adagol-
tam. Harminc négyzetméteren 
nyitottunk, ma már háromszá-
zon működünk.

AuguSzT IBOlyA: – Kevés 
a többgenerációs cukrászcsalád 
hazánkban.

Sok törzsvendég nemcsak a 
finomságok, hanem Auguszt 
Ibolya kedvessége miatt is jár 
szívesen a cukrászdába. Ön is 
cukrászcsaládból származik?

Erdélyből, Brassóból szárma-
zom, ahol nagy hagyománya volt 
a süteménykultúrának. Sajnos, a 
kommunizmus rengeteg családot 
tönkretett, a szüleim kimenekí-
tettek, 17 évesen kerültem Bu-
dapestre. Az egészségügyben, a 
János kórházban helyezkedtem 

el. Jó emberek közé kerültem, 
akiktől sokat tanultam. Hamar 
felfedeztem a Fény utcai piacot. 

A cukrászda pedig közel 
volt…

Bár akkoriban reggel még nem 
volt nyitva, egyszer megéreztem 
a friss sütemények illatát, ami 
szintén az otthonomra emlé-
keztetett, és rájöttem, az utca 
másik oldaláról jön. Anyukám 
sokszor készített krémest, azt 
ettem itt is először. Akkoriban 
későbbi anyósom és apósom ült 
a pénztárnál. Elemér bácsi na-
gyon kommunikatív ember volt, 
a vendég mindig kapott tőle egy 
jó szót a sütemény mellé. Sok nő 
soha nem kap sehol egy mosolyt, 
egy bókot, pedig szükségünk 
lenne rá. Ajándéknak érzem, ha 
valahol megjegyzik, hogy „Ke-
zit csókolom, milyen csinos ma!”. 
Még akkor is, ha a fele sem igaz.

Már készülnek az Auguszt cukrászda 150. születésnapjára
A legrégebbi cukrászdinasztia hazánkban az Auguszt, amelynek 
első üzlete 1870-ben nyitotta meg kapuit, ami jövőre lesz éppen 150 
éve. Kerületünkben is nagy múltra tekint vissza a Fény utcai boltjuk. 
Auguszt József és Auguszt Ibolya mesélt a „czukrászda” történeté-
ről, megismerkedésükről, hagyományokról és újításokról.
 

Harminc négyzetméteren nyitottak, ma már háromszázon működnek

Auguszt József és felesége, Ibolya

Másfél évszázad Auguszt-csészéi
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AuguSzT JÓzSEf: – Apukám 
főzte a kávét, sorban álltak érte. 
Akkoriban élő baromfit is árul-
tak a piacon, ami az egyik vendég 
kosarában elkezdett kukorékol-
ni. Megkérdezte valaki, hogy az 
Auguszt ban csirkéket is kiszol-
gálnak? Apukám megjegyezte, 
hogy „Nem, csak tyúkokat!”. 
Nagy nevetés fogadta. Hát, ő az-
tán sosem volt savanyú. 

Hogyan találtak egymásra?
Kacifántosan. De utóbb ki-

derült, hogy ez a találkozás vala-
hol meg volt írva. 1976-ban kint 
jártam Erdélyben, egy plébános 
barátomat kerestem Varságban. 
Megálltam egy háznál, három 
gyerek szaladgált előtte, útba 
igazítottak. Amikor egyszer Ibo-
lyával utaztunk Erdélyben, meg-
mutatta, hol nyaraltak gyerekko-
rában, és annál a háznál álltunk 
meg, ahol a gyerekek segítettek. 

AuguSzT IBOlyA: – Később 
is volt egy ilyen sorszerű találko-
zásunk. Amikor egy gép levágta 
József ujját, a baleseti osztályra 
küldték, én épp a sterilizálóból 
jöttem ki. Láttam, hogy baj van, 
szóltam a főnökömnek – már 
ügyelet után voltunk –, hogy egy 
jó ismerősömön kellene segíte-
ni. Azt mondta, rendben, ha tíz 
perc múlva a műtőasztalon lesz, 
akkor megoperálja. Sokat kö-
szönhetek ennek az orvosnak, 
rengeteg jó tanáccsal látott el en-
gem az életre. De mindaz, amit 
a kórházban tanultam, tisztaság, 

Már készülnek az Auguszt cukrászda 150. születésnapjára

pontosság, a mostani munkám 
alapja is. 

Milyen volt bekerülni egy 
családi vállalkozásba?

Nehéz, de beletanultam, a sok 
gyakorlat mellett mestervizsgát 
is tettem. A jó sütemény persze 
csak az alap, a vendégekkel folya-
matosan foglalkozni kell, a mun-
katársakat motiválni és mind-
eközben a hagyományt ápolni. 
Régen csak szájról szájra terjedt 
a híre egy üzletnek, ma már a 
média vette át ezt a szerepet.

Van ideje az embereknek be-
ülni egy cukrászdába?

Szerintem mindenkinek egyre 
nagyobb az igénye a törődésre, 
sokaknak elege van a tömegáruk-
ból, amelyeknek kétes az össze-
tétele. De, persze, hiába iszunk 
minőségi kávét, ha nem tudjuk 
kiélvezni az ízeit. Rohanunk, 
és nem jutunk sehova. Időt kell 
adni magunknak. A sütemény il-
lata és egy cukrászda különleges 
hangulata feltölthet minket egész 
napra, és aki ezt megtapasztalta, 
az visszatér. A minőséghez kell 
a cukrászok nagyfokú alázata 
is. Számomra csodálatraméltó, 
ahogy férjem dolgozik. Minden-
nap hajnal ötkor bejön és elin-
dítja a cukrászda életét. 

AuguSzT JÓzSEf: – Nagy 
szerencse ez a hagyomány, és 
persze felelősség is. De boldog-
ság jót és finomat adni.

AuguSzT IBOlyA: – Ma már 
mindhárom gyerekünk látja az 

előnyeit és a hátrányait is. Örül-
nék, ha tisztában lennének vele, 
mit jelent a nevük, és egyszer a 
családi vállalkozásban dolgoz-
nának. Most még csak az iskolai 
szünetekben segítenek.

Milyenek a kerületi vendé-
gek?

A II. kerület nagyon családbarát, 
aki ideköltözik, hamar rájön, hogy 
ez a családok kerülete. Cukrászdá-
ban ülni is családi esemény. Örü-
lünk, hogy itt lehetünk több mint 
hatvan éve. Vannak, akik nálunk 
csináltatták az esküvői tortájukat, 
ma már a gyerekeik születésnapi 
tortáját viszik tőlünk. Múltkor egy 
hölgy úgy köszönt el, hogy a 18. 
unokájának viszi a sütit. 

Milyen ma a kínálat?
A hagyományőrzés nagyon 

fontos számunkra. Van olyan 
vendégünk, aki minden ked-
den itt van hat indiánerért, más 
a sósakért. Nekik hiába muta-
tok új irányt, de a fiatalok igényt 
tartanak rá. Például, amikor a 
makaronőrület elindult, mi is 
behoztuk a kínálatba. Körülbe-

Az Auguszt család és néhány barátjuk a Fény utcai cukrászda nyitásakor. 
Hátul Auguszt Elemér, előtte a felesége, Olga, elől pedig a három gyerek, 
Annamária és Olga kockás ruhácskában, közöttük a 6 éves József

Az Auguszt család három generációja

lül kilencvenféle süti és persze 
fagylalt is kapható nálunk.

Honnan merítenek új ötle-
teket?

Az internetes világban már 
mindenről azonnal értesül min-
den szakma. De ha szabadságon 
vagyunk, akkor is nyitott szem-
mel járunk. 

AuguSzT JÓzSEf: – Van 
olyan képeslapunk, amit nagy-
anyám küldött Karlsbadból, le-
írta, milyen süteményeket látott 
a nyaralásán, és hogy jó lenne 
otthon is megcsinálni. De apu-
kám születésnapjára is mindig 
új recepttel kellett előrukkolni, 
így született az E 80 torta, ami 
egy Auguszt-találmány, csoki, 
marcipán és keserű kávékrém 
az alapja. 

AuguSzT IBOlyA: – A ha-
gyományt továbbvittük, és a 
férjem születésnapjára is mindig 
új torta készül. Nem mindegyik 
kerül be a cukrászda kínálatába, 
de sokat közülük a vendégeink is 
megkóstolhattak már.

NoVák zsófi aliz

A dédapa szabadulólevele, amit a cukrászmesterétől kapott az inasévek leteltével
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Színes őszi programok a Marczibányi téren

A műhely két munkatársa Lukács Gabriella 
színész-drámatanár és Robin László színész. 
Velük beszélgettünk drámapedagógiai foglal-
kozásaikról, amelyekkel az általános és közép-
iskolai diákoknak nyújtanak felejthetetlen él-
ményeket.

– Korábban olyan foglalkozásokat tartot-
tunk, amelyek korosztályos problémákból in-
dultak ki – meséli Lukács Gabriella. – Ezek a 
programjaink most is megvannak, de a nyá-
ron kidolgoztunk egy csokor, tananyaghoz 
kapcsolódó játékot. Elsősorban irodalmi és 
történelmi témákat dolgozunk fel, de más tan-
tárgyakhoz is – technika, környezetvédelem, 
művészettörténet és erkölcstan – állítottunk 
össze programot. Egy tizenkettedikes osztály 
számára ismétlésnek is kiváló, hiszen az álta-
lunk feldolgozott témák közül több érettségi 
tétel is szerepel.

– Be kell látni, hogy van olyan kötelező tan-
anyag, amivel nehezen boldogulnak a gyerekek 
– veszi át a szót Robin László. – A mai iskolá-
soknak nehézséget okozhat például a Kőszívű 
ember fiai vagy a Bánk bán elolvasása és megér-
tése. Olyan játékos foglalkozásokat dolgoztunk 
ki, amelyek kedvet csinálnak ezekhez a művek-
hez, és a játék során a gyerekek sokkal jobban 
megismerik a puszta olvasmányként számukra 
nehéz és unalmas szövegeket – és ezzel együtt 
a korszakot, a történelmi hátteret vagy az er-
kölcsi dilemmát. 

– Játszható helyzeteket, játszható témákat 
keresünk – fűzi hozzá Gabriella. – Foglalko-

zunk az I. világháborúval, Jedlik Ányos és Zrí-
nyi Ilona életével vagy Munkácsy Honfoglalás 
című festményének történetével. A  legfon-
tosabb, hogy a játék saját élményt ad a gye-
rekeknek, és amit így tanulnak meg, azt nem 
felejtik el. Sok pozitív visszajelzést kapunk. 
Nemrég összefutottam egy fiúval, aki – csak fi-
úkból álló – osztályával tavaly vett részt a Széna 
téri srácok, az ’56-os eseményeket feldolgozó 
foglalkozásunkon. Számunkra is emlékezetes 
délelőtt volt, és ő is lelkesen számolt be arról, 
mennyire élvezték és milyen sokat tanultak 
az akkori program során. A legjobban az tet-
szett neki, hogy saját ötleteiket is belevihették 
a játékba. Valóban így van, mi csak kereteket 
adunk, amit a résztvevők töltenek meg érzé-
sekkel, érzelmekkel és gondolatokkal.

– Aki egyszer belekóstol, az visszajön – ál-
lítja Robin László. – Több iskolával és több 
pedagógussal is jó kapcsolatot alakítottunk 
ki, ők már állandó partnereink. A tanárok-
nak nagy segítség egy ilyen rendhagyó óra, 
nemcsak terhet vesz le a vállukról, de jobban 
és más oldalról is megismerik a diákjaikat, 
és valószínűleg az osztályközösség is jobban 
összekovácsolódik.

A műhelyvezetők egyetértenek abban, hogy 
az lenne ideális, ha egy gyermek évente két-
szer vagy háromszor vehetne részt valamilyen 
drámapedagógiai vagy színházi nevelési fog-
lalkozáson. Ezáltal sokat fejlődhetne a konf-
liktusok kezelésben és megoldásában, krea-
tivitásban, megtanulna más szemszögből is 
rálátni helyzetekre és meglátná az analógiákat 
saját élete és az adott műben felvetett kérdé-
sek között. PéTer zsuzsaNNa

Élmény, pedagógia, színház
A SzínJátszóTér elnevezésű színházi, dráma-
pedagógiai és kreativitásfejlesztő műhely 
már több éve tart foglalkozásokat a Mar-
czibányi Téri Művelődési Központban. Most 
azonban valami egészen új és egyedi ötlet-
tel állt elő: rendhagyó tanórákat tart, ami-
nek keretében egy-egy tananyag feldolgo-
zását segíti a drámapedagógia eszközeivel.
 

Egészség, boldogság, 
lelkierő, megküzdés

Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés címmel 
tart előadást kerületünk díszpolgára, Prof. Dr. Bag-
dy Emőke OKTÓBER 2-án, 18.00 órai kezdettel a 
Marczibányi Téri Művelődési Központban. 

Az előadás a címben szereplő fogalmak tisztá-
zására vállalkozik. Az egészség az ember bio-pszi-
cho-szociális és spirituális rendszerszintjeinek 
összehangolt, egységes működését jelenti, amely-
ben a bajok, betegségek bármely rendszerszinten 
elindulhatnak, és kifejlődésükkel a teljes egész 
rendszer működési zavara áll elő. A szubjektíve 
jeltelen egészség a „jóllét” élménye, amit hétköz-
napi nyelven boldogságnak nevezünk. A lelkierő 
az egyensúly megőrzésére, a talpon maradásra 
teszi képessé az embert. A megküzdési módok 
lelki, illetve kapcsolati színtéren zajlanak – ezekről 
hallhatunk a professzor asszony mindig élvezetes, 
érthető és szuggesztív előadásában.

Belépő: 2800 Ft, elővételben: 2300 Ft (1022 
Marczibányi tér 5/a).

Történelmi 
stand-up-maraton 

iskolásoknak
Különleges délelőtti program várja azokat a felső 
tagozatos és gimnáziumi osztályokat és tanáraikat, 
továbbá minden érdeklődőt, aki szeretne tudomá-
nyosan szórakozni, a történettudomány és régészet 
legújabb kutatásairól és botrányairól hallani.

Titokzatos egyiptomiak, ókori sírrablók és az iga-
zi „da Vinci-kód” nyomában – ezekről a témákról 
tart izgalmas előadást Antalffy Péter történész a 
Marczibányi Téri Művelődési Központban.

OKTÓBER 2., 9.00: a piramisok rejté
lye – istenek, építők és ókori traumák nyomában

OKTÓBER 2., 10.30: leonardo titkai – 
egy reneszánsz zseni nyomában

Az előadásokra osztályokat és egyéni érdek-
lődőket is várnak. Belépő: 800 Ft/előadás (1022 
Marczibányi tér 5/a).

BőveBB informáCió a SzínJátszóTér 
rendhagyó tanóráiról és egyéb foglalko-

zásairól, valamint jelentkezési lehetőség a 
szinjatszoter.hu oldalon található.
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– Kétéves koromban léptem át először a Budai 
Táncklub küszöbét – meséli a kubai édesanyá-
tól és magyar édesapától Havannában született 
fiatal táncos. – Akkor még túl kicsi voltam, így 
legnagyobb bánatomra fél évet kellett várnom 
arra, hogy elkezdhessek művészi tornázni, majd 
háromévesen balettozni. A tánc számomra sze-
relem első látásra. Az első lépések óta ez a szen-
vedélyem. Segít kiszakadni a mindennapokból.

Kik voltak az első tanárai?
Bárány Ica néninél kezdtem balettozni, majd 

hétévesen a táncklub mostani vezetőjéhez, Pus-
kás Judithoz jártam dzsesszbalettra. Nagyon jó 
csoportunk volt, minden díjat elhoztunk. Ju-
ditot már akkor nagyon megszerettem, neki 
köszönhetem az első szólómat, az volt a címe, 
hogy Latin ritmusban. A Marczibányi Téri Mű-
velődési Központban adtam elő, nagy siker lett, 
különdíjat is kaptam érte. Nem volt kérdés, hogy 
erre a pályára készüljek. Judit ajánlotta a tánc-
művészeti szakgimnáziumot és az Angelus Iván 
vezette Budapest Kortárstánc Szakközépisko-
lát. Mindkettőbe felvételiztem. Ezt megelőzően 
nem táncoltam kortárs táncot, és azt tapasztal-
tam, hogy ez nagyon közel áll hozzám, sokkal 
kifejezőbbnek és szabadabbnak éreztem. Sze-
rencsére felvettek, és ott elkezdődött a profesz-
szionális tréning. 2017-ben érettségiztem, majd 
2018-ban Ausztriában, a Salzburg Experimental 
Academy of Dance egyéves professzionális tánc-
képzésén vettem részt, onnan jöttem most haza.

Új oktató, új műfajok a Budai Táncklubban
Szeptembertől újra várja a mozogni, táncol-
ni vágyókat a Kapás utcai Berczik Sára Budai 
Táncklub. Az intézmény eddig is színes 
palettát kínált a művészi tornától kezdve a 
dzsesszbaletten át a társastáncig, idén szep-
tembertől azonban két új műfajt is kipró-
bálhatnak az érdeklődők – köszönhetően a 
táncklub új oktatójának, Novák Evelinnek.
 

Milyen tervekkel?
Tanítani fogok a táncklubban, kedden és 

csütörtökön reggel jógát, péntekenként pedig 
kortárs táncot. Ez véletlenül alakult így. Őszin-
tén szólva, csak be akartam köszönni Juditnak, 
szólni, hogy hazajöttem, de ahogy elkezdtünk 
beszélgetni, kiderült, hogy a táncklubban nincs 
kortárstáncoktatás, én pedig nagy kedvet érez-
tem hozzá. Szeretnék egy befogadó helyet nyúj-
tani a felfedezni vágyó, mozgást szerető érdek-
lődőknek. A kortárs improvizáció az önkifejezés 
legszabadabb módja, amit különböző minősé-
gekkel és struktúrákkal gazdagíthatunk. 

És a jóga?
Nekem a jóga olyan, mint amikor egy tánc-

művész eggyé válik a testével, amikor ráébred, 
hogy igazából az elméje sokkal hamarabb felad-
ná, mint a teste. Ezeken az akadályokon szeret-
ném majd átsegíteni a leendő tanítványaimat. 
Nagyon szeretek jógázni, rendkívül jó stresszol-
dó. A reggeli jóga nagyon jótékony hatású, szin-
te kicserélődik az ember. Tizenhat éves kortól 
hirdetjük a jógaórákat, de minden korosztályt 
szívesen látunk. Az órákon nincsen zene, így a 
figyelem csak saját magunkra, a testünkre, az 
érzéseinkre koncentrálódik. Ehhez járul hozzá 
az óra végi relaxáció, ami hozzásegít a kiegyen-
súlyozott napkezdéshez. 

A tanításban van már gyakorlata?
Kubai származású vagyok, így egy kubai tán-

cot, a salsát tanítottam. A salsa egy utcai tánc, 
sok spontán elemmel, igazi örömtánc. Azt is 
szívesen csináltam, és most lelkesen várom a 
tanévkezdést. 

Táncosként is lehet látni?
Mint táncos, leggyakrabban a Trafó és Mu 

Színház színpadán szerepelek. A tánccal talál-
tam meg azt, amivel leginkább ki tudom fejezni 
önmagam. Az  is segít, hogy nem kell teljesen 
kitárulkoznom, hiszen belebújok egy karakter 
bőrébe, és általa „beszélhetek” fontos dolgok-

ról. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy 
– bár kemény munka árán – de az lett a mun-
kám, ami a szenvedélyem is.

Nemcsak a munkahelye, de a lakhelye is a 
II. kerületben van. 

A II. kerületben nőttem fel, a Mechwart liget 
környékén. Az általános iskolát a Medve utcai 
Csik iskolában végeztem, amit azért is szeret-
tem, mert sportiskola lévén több sportágban is 
kipróbálhattam magam. Sok minden köt a ke-
rülethez és a táncklubhoz, ezért is nagy öröm 
számomra, hogy szeptembertől itt dolgozhatok.
 PéTer zsuzsaNNa

a BerCzik sára Budai tánCkluB 
idei tanévének órarendjét és az egyéb 
tudnivalókat a budai-tancklub.hu oldalon 

találhatják meg az érdeklődők.

Ajándék műsor 
időseinknek

Október az idősek hónapja, október elseje 
az idősek világnapja. Ebből az alkalom-
ból – az előző évek hagyományát követve 
– a II. Kerületi Önkormányzat kulturális 
műsorral kedveskedik a kerületben élő 
nyugdíjas korú polgárainak. 

OKTÓBER 4-én, pénteken 15.00 órai kez-
dettel Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas, érde-
mes művész és Mohai Gábor Radnóti- és 
Kazinczy-díjas előadóművész Mese a virágról 
című zenés irodalmi összeállítását tekinthetik 
meg az érdeklődők. A belépés díjtalan, de 
regisztrációs jegy váltása szükséges. A je-
gyek átvehetők személyesen a művelődési 
központ információs pultjánál. Információ: 
(06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu.

A II. Kerületi Önkormányzat szeretettel 
várja a kerület időseit az előadásra (1022 
Marczibányi tér 5/a).

Főzzünk egészségesen!

Névtelen 

esemény

2019. szeptember 5. 
19:00-22:00 

A helyszín 
Irányítószám Város Fő utca 1. 
www.example.com

Jelentkezzen a II. Kerületi 
Önkormányzat szépkorúak 
számára indított, ingyenes 
főzőklubjára. A kétalkalmas 
tanfolyamot szakképzett 
dietetikusok tartják.  
Az alkalmak végén az elkészített menüt a 
jelentkezők közösen elfogyasztják.

A receptklub helyszíne: Törökvész Úti 
Általános Iskola tankonyhája (1025 

Törökvész út 67-69.). 


A korlátozott számú helyek miatt a részvétel 
regisztrációhoz kötött, melyet a 

receptklub@masodikkerulet.hu e-mail címen, 
vagy a 06 1 346 5503-as telefonszámon 

tehetnek meg. Jelentkezéskor kérjük, adja 
meg nevét, telefonszámát és lakcímét.

Főzzünk egészségesen!Főzzünk egészségesen!
Jelentkezzen a II. Kerületi 
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meg nevét, telefonszámát és lakcímét.
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A korlátozott számú helyek miatt a részvétel 
regisztrációhoz kötött, melyet a 

receptklub@masodikkerulet.hu e-mail címen, 
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tehetnek meg. Jelentkezéskor kérjük, adja 
meg nevét, telefonszámát és lakcímét.
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Chopin-est
ÉRDI TAMÁS 
Liszt-díjas 
zongoraművész 
koncertje a Zene 
Világnapja alkalmából

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.
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október 1.
kedd 19.30

KEREKES BAND 
KONCERT
„Naprakész, okosan felépített, újító zene.”
(Songlines magazin UK)

október 4.
péntek 19.00

CSIRIBIRI 
ŐSZKÖSZÖNTŐ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
A KISCSOPORT 
ZENEKAR 
KONCERTJE

MAZSOLA 
ÉS TÁDÉ
A Fabula Bábszínház előadása

KÉZMŰVES 
JÁTSZÓHÁZ

október 5.
szombat 15.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekes-
ségeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: szeptember 30-án éjfél. 
Az adott hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban. 
Az év lezárultával az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű díjazásban részesül. 
Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, legalább 2 MB méretben.

A HóNAp FOTóJA Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

 KIÁLLíTÁSOK 
• kleBelsBerg kultúrkúria: OKTÓBER 11-ig: XII. Ötvösművészeti Biennálé (1028 Templom utca 2–10.).
• vízivárosi galéria: OKTÓBER 11-ig: Ars Sacra – Fényt hozzon… Művészcsaládok. Bohus Zoltán (üveg-
plasztika), Lugossy Mária (üvegplasztika, grafika), Bohus Réka (elektrográfia, digitális nyomat, fotó) és Bohus Áron 
(érmeplasztika, relief, nyomat) munkái (1027 Kapás utca 55).
• a ksh könyvtár folyosóján SZEPTEMBERBEN Antal Irén festőművész kiállítása tekinthető meg (1024 Ke-
leti Károly u. 5.).

 ZENE 
• kleBelsBerg kultúrkúria: SZEPTEMBER 27., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Házigazda: Detvay Mária Mar-
cella, vendég: Temesvári Bence csellóművész a 2018. évi Virtuózokból. SZEPTEMBER 28., 18.00: Echo II. koncert. 
OKTÓBER 6., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Rossini: Mózes és a fáraó. A Milánói Scala Operaház elő-
adása felvételről. Vezényel: Riccardo Muti (1028 Templom utca 2–10.).
• marCziBányi téri művelődési központ: SZEPTEMBER 29., 19.00: Neil Young Sétány – klubkoncert 
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• Bartók emlékház: SZEPTEMBER 26., 18.00: Emlékhangverseny Bartók Béla halálának évfordulóján. Borbély 
László zongoraestje. SZEPTEMBER 28., 11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak. 
Ősi zene Mongóliától a Kárpát-medencéig. Közreműködik az Aranypajzs együttes. A hangversenysorozat szervező-
je és háziasszonya Szalóczy Dóra zenetanár, karvezető. OKTÓBER 4., 18.00: Bartók és Beethoven. Várjon Dénes 
zongoraestje. OKTÓBER 8., 18.00: MVM Koncertek. Junior Prima díjasok hangversenysorozata. Dolfin Balázs 
csellóestje. Zongorán közreműködik Berecz Mihály (1025 Csalán út 29.).

 SZíNHÁZ 
• kleBelsBerg kultúrkúria: SZEPTEMBER 17., 19.00: Michael Fryan: Vadméz. Az Orlai Produkció előadása 
(1028 Templom utca 2–10.).
• marCziBányi téri művelődési központ: SZEPTEMBER 27., 19.00: Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–
Horváth Péter: A padlás. SZEPTEMBER 28., 19.00: A kör négyszögesítése. A Szindra Társulat előadásai. Rendező 
Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• átrium: OKTÓBER 14., 15., 19.30: Egy, kettő, három. OKTÓBER 17., 19.00: Marslakók. Vendég: Bánffy 
Eszter. OKTÓBER 19., 20., 19.30: A félelem megeszi a lelket. OKTÓBER 22., 19.30 és OKTÓBER 23., 15.00 és 
19.30: 12 dühös ember (1024 Margit krt. 55.).
• jurányi inkuBátorház: SZEPTEMBER 28., 19.00: Nagy vacsora. SZEPTEMBER 29., 15.00: Szakácskönyv a 
túlélésért. OKTÓBER 1., 19.00: Kiválasztottak. OKTÓBER 3., 19.00: Védett férfiak kertje. OKTÓBER 3., 20.00: 
23 perc. OKTÓBER 4., 19.00: Lefitymálva. OKTÓBER 6., 16.00 és 19.00: Megyek utánad – szerelmi leltár. OK-
TÓBER 10., 19.00: Csáó – Stefanovics Angéla körberajzolja magát (1027 Jurányi utca 1–3.).
• spirit színház: SZEPTEMBER 27., OKTÓBER 3., 19.30: Ünnep. SZEPTEMBER 28., 19.30 és OKTÓBER 5., 
19.00: Agyatlan karácsony. OKTÓBER 1., 19.30: Örökké... szabadon... OKTÓBER 2., 19.00: A csütörtöki hölgyek. 
OKTÓBER 3., 19.00: Az ajtó. OKTÓBER 4., 19.30: You are More! – Malchiner Péter vendége: Hámori Barbara. 
OKTÓBER 6., 15.00 és 19.00: Szexpedíció. OKTÓBER 7., 19.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. OKTÓBER 8., 19.00: 
Kitaszított. OKTÓBER 9., 19.30: Már nem ott élek – egy indián naplója. OKTÓBER 10., 19.00: A londoni lak-
osztály (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• a Budai főniX kulturális egyesület továbbra is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket. SZEP-
TEMBER 24.: Látogatás a Budapesti Történeti Múzeumban vezetéssel. SZEPTEMBER 26.: Mozart, a zene 
géniusza. Simonffy György karnagy előadása sok zenével. OKTÓBER 1.: A művészet templomai. Leonardo 500. 
Várkert Bazár, vetítőterem. OKTÓBER 3.: A IV. negyedéves program ismertetése, jelentkezés a kirándulásokra, 
befizetés. OKTÓBER 7.: Budapesti városnézés hajóról, a II. Kerületi Önkormányzat rendezvénye. OKTÓBER 8-9.: 
Autóbuszos kirándulás az Aggteleki Nemzeti Parkba, városnézés Miskolcon, Miskolctapolcai barlangfürdő meglá-
togatása. Kétnapos, látványos program a KKSI támogatásával. 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 részt-
vevők a jól bevált játékok mellett minden alkalommal egy-egy új játékkal is megismerkedhetnek. SZEPTEMBER 
12., 17.00: Beszélgetőklub. A rendezvények helyszíne a Thirring Lajos-terem. SZEPTEMBER 26., 17.00: Kölcsey 
Ferenc Olvasókör. Helyszín: Bibó István-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• kleBelsBerg kultúrkúria: SZEPTEMBER 23., 10.00: Babaszínház: Pöttöm pöttyön pöttyös pötty – első 
színházi élmény 0–4 éves korig a Napsugár Bábszínház előadásában (1028 Templom utca 2–10.).
• marCziBányi téri művelődési központ: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden 
szombaton 10.30–12.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. OKTÓBER 1.,10.00 
és 11.00: Kaláka kicsiknek – koncert kreatív kézműves foglalkozással (1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDíJASOKNAK 
• marCziBányi téri művelődési központ: SZEPTEMBER 20., 15.00: Látogatás a Magyar Nemzeti Galé-
riába. Találkozás a Mammut I. Bevásárlóközpont előtt, a szökőkútnál 13.00 órakor, vagy a galériában 13.40-kor. 
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: OKTÓBER 4-én, pénteken 14 órától tartja következő klubnapját, melyre 
várja a régi klubtagokat és az új érdeklődőket is. Klubvezető: Besenyei Zsófia. Érdeklődni a besenyeizsofi@gmail.
com címen lehet (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).
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szeptember 27. péntek 19.00 
PRESSER – SZTEVANOVITY – HORVÁTH 

A PADLÁS
A SZINDRA TÁRSULAT előadása
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

szeptember 28. szombat 19.00 
A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE 
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA 
Valentyin Katajev darabja nyomán 
rendezte: FÖLDESSY MARGIT

szeptember 29. vasárnap 19.00 
NEIL YOUNG SÉTÁNY 
klubkoncert
HUZELLA PÉTER, RÁTÓTI ZOLTÁN, 
TÓTH ISTVÁN
Ritmushangszereken kísér: 
CLEMENTE GÁBOR

Fotókiállítás nyílt a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központban Az 1848/49-es szabadságharc 
magyarörmény hősei címmel. A II. kerületi ön-
kormányzatot Biró Zsolt, a Közoktatási, Köz-
művelődési, Sport- és Informatikai Bizottság 
elnöke képviselte.

A fotókiállítást az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület szervezte a II. kerületi 
Örmény Önkormányzat felkérésére. Elsőként 
dr. Issekutz Sarolta, az Örmény Önkormányzat 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki el-
mondta, hogy az egyesület 1994 óta minden 
évben megemlékezik a ’48-as forradalom 
magyarörmény hőseiről. – Él bennünk a tu-

dat, hogy a hősök élete a mai fiatalok számára 
is példamutató lehet, életüket többek között 
a ma élőkért áldozták fel – mondta. A kiállí-
tást Alexa Károly irodalomtörténész nyitotta 
meg, aki az identitástudat kérdéséről beszélt. 
Mint mondta, fontos, hogy az örmény szár-
mazású emberek hogyan „tanulják meg” az 
örménységet, ha a családjuk nem vitte to-
vább a hagyományokat, és úgy vélte, legalább 
a mítoszok szintjén fontos az örmény múltról, 
sorstörténetről tudni. A beszédek után Vikol 
Kálmán zeneművész és Zenedéje muzsikált. 
A kiállítás SzEPTEMBER 30-ig látogatható 
(1022 Marczibányi tér 5/a). 

A szabadságharc magyarörmény hősei

• Budai napsugár nyugdíjaskluB: OKTÓBER 2.: Látogatás a Fiumei úti temetőben. OKTÓBER 9.: 
Ócsa–Apostag buszos kirándulás. OKTÓBER 16.: Séta a budai hegyekben. További információ telefonon: (06 70) 
615-9964 vagy e-mailben: budainapsugar20@gmail.com.

 KIRÁNDULÁSOK 
• természetvédő turisták köre: buszos utakra minden pénteken 16–18 óra között az Arany János utcai 
Burger Kingben lehet befizetni. Legközelebb: SZEPTEMBER 28.: Somogy megye: Mike, Nagyatád, Ágnes-lak. 
Gyalogtúrák: OKTÓBER 5.: Pilis. Klotildliget, Pilisszentiván. Találkozó 8.00 óra, Nyugati pu., pénztárak További 
információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• természetBarát sportkör: SZEPTEMBER 29.: Budai-hegység. Nagykovácsi, Pilisszentiván. Találkozó: 8.30, 
Széll Kálmán tér. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. OKTÓBER 6.: Pilis. Országos Kék Túra. Pilisszentlász-
ló, Visegrád. Találkozó 7.30, Szentendre, autóbuszállomás. Túravezető Dobi Zoltán: (06 30) 151-7533. OKTÓBER 
12–15.: Mátra vagy Zselic hegység. Túravezető Hegedűs Antalné Magdi: (06 70) 350-4024.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• kleBelsBerg kultúrkúria: SZEPTEMBER 29., 17.00: Portré+ Kondor Katalin vendége Veres Zoltán pi-
lóta, műrepülő Európa-bajnok, repülésbiztonsági szakértő. OKTÓBER 1., 18.30: Genius loci – Firenze – Firenze 
kultúrtörténete a XIV. század végéig. Ludmann Mihály új művészettörténeti sorozata (1028 Templom utca 2–10.).
• marCziBányi téri művelődési központ: Vetítéssel egybekötött kétrészes előadás Salvador Dalí művésze-
téről, a festőművész halálának 30. évfordulója alkalmából. Előadó: Gimesy Péter művészettörténész. SZEPTEMBER 
23., 18.30: Az andalúziai kutya. SZEPTEMBER 24., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Szegő János moderátor, 
Körizs Imre, Kiss Judit Ágnes, Schein Gábor. SZEPTEMBER 25., 19.00: Maksaméta humorklub. Vendég: Aranyosi 
Péter Karinthy-gyűrűs humorista. SZEPTEMBER 26., 19.00: Marczi-estek. Vendég: Hevesi Judit költő. SZEPTEM-
BER 30., 18.30: Az aranykor. OKTÓBER 1., 19.00: Építészetről, képzőművészetről másképpen. Mátyás király és 
a reneszánsz II. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. OKTÓBER 3., 18.30: Odin, Thor és a 
bűnös Loki – észak ősi hatalmai. Istenek, démonok, mágusok. Szent titkok és természetfölötti rejtélyek a történe-
lemben – történelmi előadás-sorozat. Előadó Antalffy Péter történész (1022 Marczibányi tér 5/a).
• kleBelsBerg emlékház: SZEPTEMBER 25., 17.30: Arisztrokrata túlélési stratégiák a szocialista időszakban. 
Tóth Eszter Zsófia történész előadása. Az előadások, amelyeket a V4 Építészeti Alapítvány rendez, ingyenesek, de 
regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen vagy a (06 70) 389-8720-as telefonszámon lehet 
(1028 Templom utca 12-14.).

 TANFOLYAMOK 
• kleBelsBerg kultúrkúria: SZEPTEMBER 25., 18.30: Gyógynövény Klub. Az immunrendszer erősítése és 
egészségünk védelme gyógynövényekkel. OKTÓBER 9., 18.30: Szépítő Természet Műhely. Bőrünk természetes 
megóvása natúrkozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási szerek (1028 Templom utca 2–10.).
• marCziBányi téri művelődési központ: Minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. A tanfolyamot vezeti: 
Lackfi János József Attila- és Prima Primissima-díjas író, költő. Jelentkezés, információ: Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820; 
(06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
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pasaréti páduai szent antaltemplom: SZEPTEMBER 28-án 9 
órakor lesz az Ökumenikus Óvoda évnyitó istentisztelete. OKTÓBER hónapban 
minden nap (3. és 14. kivételével) 20.30-kor rózsafüzérima a plébánia területén élő 
nem hívő lakókért. OKTÓBER 3-án 17.30-kor ünnepi vesperás, 18 órakor ünnepi 
szentmise Szent Ferenc tiszteletére és megemlékezés boldog haláláról (Tranzitus). 
OKTÓBER 5-én 16 órakor elsőszombati rózsafüzér, 16.30-kor ovis hittan, 17 
órakor ovis szentmise. OKTÓBER 6-án a 18 órai szentmisén elhangzik Lassus: 
Oculetur me a 8. című műve (1026 Pasaréti út 137.).
kájoni jános ferenCes közösségi ház: SZEPTEMBER 23-án 19 
órakor Szülősuli Pécsi Ritával „A bűvös motiváció (szülők, tanárok, vezetők álma: 
a motivált ember)”. SZEPTEMBER 30-án 19.30-kor a Kájoni Szabadegyetem 
keretében beszélgetés Ozsvári Csaba (1963–2009) ötvösművész életéről, hitéről, 
alkotásairól. OKTÓBER 7-én 19 órakor ferences lelkiségi kurzus Az Eucharisz-
tia mint látásmód címmel – P. Varga Kapisztrán OFM előadása (1025 Szilfa u. 4.).
országúti ferenCes templom: SZEPTEMBER 23-án 18 órakor ünnepi 
szentmise a templomszentelés 249. évfordulója (1770) alkalmából. SZEPTEM-
BER 29.: Szentírás vasárnapja. SZEPTEMBER 29-én 16.30 – Sárosi Dániel 
orgonaművész hangversenye. SZEPTEMBER 30-án, OKTÓBER 1-jén és 
2-án 18 órakor az esti szentmisék keretében Szent Ferenc triduummal készülnek 
a rendalapító ünnepére. OKTÓBER 3-án 18 órakor ünnepi szentmise Szent 
Ferenc tiszteletére és megemlékezés boldog haláláról (Tranzitus), a szentmisén a 
Kapisztrán kamarakórus énekel. OKTÓBERBEN az esti misék után rózsafüzér-
ima. OKTÓBER 5-én plébániai családos kirándulás a Börzsönybe (részletek a 
plébánia honlapján és a miséken) (1024 Margit körút 23.).
pasaréti református templom: SZEPTEMBER 22–29. között na-
ponta18 órakor Találkozások a Szenttel címmel hagyományos őszi evangelizációs 
hetet tartanak, igét hirdet Sipos Aba Álmos lelkész, www.refpasaret.hu, tel.: (06 
1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
CimBalom utCai református templom: SZEPTEMBER 30-ig le-
het jelentkezni a Benedek Elek mesemondó versenyre. SZEPTEMBER 29-én 
10 órakor istentisztelet, OKTÓBER 6-án 10 órakor az istentisztelet keretében 
megemlékezés az aradi vértanúkról. Elérhetőségek: Peterdiné Molnár Judit (06 30) 
539-8750, peterdijudit@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22–24.).
pesthidegkúti református templom: OKTÓBER 6-án 8 és 10 órakor 
úrvacsorás istentisztelet, 18 órakor gitáros istentisztelet úrvacsorai közösséggel. 
SZEPTEMBER folyamán lehet jelentkezni az OKTÓBERBEN induló konfirmá-
ciós beszélgetéssorozatra. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.
refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
pesthidegkúti evangélikus templom: OKTÓBER 5-én 10 órakor 
kezdődik a II. Hidegkúti Evangélikus Találkozó, pesthidegkut.lutheran.hu (1029 
Ördögárok u. 9.).
sarlós Boldogasszonytemplom: szentmisék hétköznap 6.30, 18 órakor, 
vasárnap 9 (ifjúsági mise), 10.30, 18 órakor. Szentségimádás minden csütörtökön 
és elsőszombaton az esti szentmise után. Minden pénteken 7 órakor laudes, va-
sárnap 17.30-kor vesperás. Felnőtt hittan (felnőttek előkészítése keresztelésre, 
bérmálásra) minden hétfőn 20 órakor, jegyesoktatás minden szerdán 19 órakor, 
középiskolás hittan minden csütörtökön 16 órakor, ministránsfoglalkozás minden 
pénteken 16 órakor, társadalometika (felnőtteknek) minden pénteken 20 órakor. 
Plébániai iroda fogadóórái hétfőn és pénteken 10–12 óra között, szerdán, csütör-
tökön és pénteken 16–18 óra között. További információ a www.ujlakitemplom.
hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
Budai görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, 
hétköznapokon 17.30-kor szent liturgia. OKTÓBER 1-jén ünnepeljük az Isten-
szülő Szűz Mária oltalmát. OKTÓBER hétköznapjain 17 órától Paraklisz-imádság 
(könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához). Megjelent a templom kórusának 
„Téged éneklünk, téged áldunk” című CD-je, ami megvásárolható a sekrestyében. 
görög gödör: keddenként 19 órakor az egyetemista korosztálynak hittan és 
közösségi alkalom (Pengő köz). Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30 óra 
között, honlap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
Budavári evangélikus templom: OKTÓBER 6-án, hálaadó vasárnapon 
az istentiszteletek a szokott rendben lesznek, 11 órakor konfirmációs istentisztelet 
és hálaadás, 19 órakor Csorba Gergely, a Debreceni Református Nagytemplom or-
gonistája orgonál (1014 Táncsics M. u. 28.).
Budaszíve Baptista gyülekezet: vasárnaponként 10.30-kor istentisztelet, 
vele egy időben bibliaóra a gyermekek részére. Elérhetőség: budaszive@gmail.com 
(1022 Marczibányi tér 3. – Merek előadóterem).

Hírek, események kerületünk templomaiban

Jótékonysági estek
a máriaremetei bazilika javára

Művészek a templomért 2019

KI SzÍVÉT OSzTJA SzÉT
A Kormorán együttes koncertje

2019. szeptember 28.,
szombat 19 óra

(1029 Templomkert 1.)

Az előadást megelőzően 18 órakor szentmisét tartanak.
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a fidesz ii. kerületi irodájának nyit
vatartása: hétfőtől péntekig 9–18 óráig. Telefon-
szám: (06 1) 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
ingyenes jogi tanáCsadás a Fidesz II. ke-
rületi 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) irodá-
ja 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 (1027 Fazekas u. 19–23.) hétfőtől csü-
törtökig 10–18, pénteken 10–16 óráig tart nyitva. 
Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök és a Kerületünk 
az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 
Fazekas utcai 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 tanács-
adást 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 telefon-
számon, 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 északBudai kisgazda polgári 
egyesület tisztelettel várja az érdeklődők je-
lentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: 
(06 20) 976-2415.

Maguk a rendőrök is csodálkoztak, amikor 
Pesthidegkútról kaptak bejelentést betörés-
ről, mert az utóbbi időszakban a kerületben 
nem jellemzők a hasonló jellegű bűncselek-
mények. A nyomozók mégis kénytelenek vol-
tak megállapítani, hogy egy épülő házból több 
millió forintot érő munkaeszközöket loptak 
el. Az elkövetők azonban nem álltak meg eny-
nyinél, mert bejutottak a szomszédos épületbe 
is. Az ott lakók éppen beköltözőben voltak, így 
számos érték szinte még kipakolva várta a tol-
vajokat. Mintegy 10 millió forintnyi műszaki 
cikkeket, ékszereket, ruhákat és parfümöket 
vettek magukhoz, amiket aztán a kint várako-
zó teherautójukra pakoltak.

Mint azt Vigh László rendőr főtörzszászlós la-
punknak elmondta, a nyomozás elején szinte 
semmilyen információ sem volt a birtokukban, 
végül egy, a bűncselekmény helyszínétől távo-
labbi kamera képe alapján tudtak továbblépni 
és nyomon követni a betörők teherautóját és 
személygépkocsiját. A tolvajok útja – a térfigye-
lő-kamerák rendőrök által gyorsan végigellen-
őrzött felvételei alapján – Solymáron, Ürömön 
és Budakalászon át Szentendréig vezetett. 

A betörők és az orgazda is gyorsan meglett
Építkezésről loptak el több millió forintot érő eszközöket betörők, akik aztán a szomszédba 
is átmentek lopni még augusztus közepén. A II. kerületi rendőrök napokon belül pontot tet-
tek az ügy végére, és a megtalált értékek is visszakerülhetnek jogos tulajdonosaikhoz.

A nyomozást és a gépjárművek azonosítását 
azonban nehezítette, hogy a rendszámokat a 
helyszín közelében levették a kocsikról. Ezek 
később ugyan visszakerültek az autókra, de 
az elkövetőket így is csak hosszabb nyomo-
zás után sikerült megtalálni, mert a járművek 
nem az elkövetők nevén voltak. 

– Forró nyomon indultunk a bűnözők után, 
és szereztünk be mind több és jobb minőségű 
felvételt az autójukról, végül egy telephelyen 
bukkantunk a járműre, majd annak tulajdo-
nosára 24 órán belül a lakóhelyén. Az egyik 
betörő beismerő vallomást tett, megnevezte 
társát, akit néhány nappal később szintén 
sikerült elfognunk – mondta el a nyomozó. 
Hozzátette, hogy a II. kerületben az utób-
bi években egyre kevesebb a betörés, ami a 
hasonlóan gyors és hatékony munkának kö-
szönhető.

A rendőrök a házkutatások során nemcsak 
az ellopott értékek zömét találták meg, ha-
nem egy pomázi orgazdát is, ahol a maradék 
lopott értékeket is fellelték. Ezeket folyama-
tosan visszaszolgáltatják eredeti tulajdono-
saiknak.

Ingyenes otthonápolási oktatás
A kórházakban sokszor olyan betegeket is elhelyeznek, akiknek az ellátása minimális tárgyi tudással és szerető családi 
háttérrel otthonukban komfortosabban megoldható lenne. Éppen ezért a II. Kerületi Önkormányzattal együttműködve a 
Budapesti Szent Ferenc Kórház a Budán élő családoknak a családtagok házi ellátásában kívánnak praktikus segítséget 
adni. A bárki által látogatható oktatás tematikája: a betegemelés technikái és eszközei, pelenkázás, toalett segéd-
eszközök használata, tanácsadás. Időpontok: OKTÓBER 10-én, NOVEMBER 14-én, DEcEMBER 12-én, 
csütörtöki napokon 14 órától. Helyszíne: Budapesti Szent Ferenc Kórház (1021 Széher út 73.). Az oktatásra jelentkezni 
Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgatónál lehet, hétköznap munkaidőben telefonon a (06 20) 310-4404-es számon 
vagy e-mailben az apolig@szentferenckorhaz.hu címen. Az érdeklődőket korlátozott számban, előzetes jelentkezés 
alapján tudják fogadni.

foCisuli óvodásoknak
A II. Kerület UFC várja a fo-
cizni szerető óvodáskorú 
gyermekeket labdarúgócsa-
patába. Helyszín: Budenz József 
Iskola tornaterme (1021 Budenz 
utca 20-22.). Időpont: hétfő és 
szerda 17.30. Jelentkezni a hely-
színen vagy a (06 20) 918-2318-
as telefonszámon lehet.
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A rejtvény fő soraiban Winston Churchill mondását  rej-
tettünk el. A 2019/14. számban megjelent rejtvény megfejtése: 
„Az ember beszél, de amit érez, az az igazi”. A helyes megfejtést 
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két 
belépőjegyet nyert Dömötör Máté hangversenyére, ami 
október 13-án 19.00 órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban. A nyertesek: Bolgár Gábor, Molnár Tímea és Ta-
más Judit. 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.zsuzsan-
na@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2019. október 5-ig.

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs. 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. október 5., lapzárta: 2019. szeptember 25.

Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. szeptember 25.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik 
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923

az önkormányzat új központi 
ügyfélszolgálatának nyitvatartása

Központ Ügyfélszolgálati 
Iroda

1024 Margit u. 2-4.
Telefon: (06) 1 346-5600.
E-mail:
ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.

Ügyfélfogadási rend: 
hétfő: 8:00–12:00 
13:00–17:00; kedd: 
8:00–12:00 13:00–16:00; 
szerda: 8:00–12:00 
13:00–18:00; csütörtök: 
8:00–12:00 13:00–16:00; 
péntek: 8:00–13:00. 12-13 
óra között az ügyfél-
fogadás szünetel, kivéve 
pénteken. 

 
a polgármesteri hivatal 

főépületéBen működő irodák

Anyakönyvi ügyek
1024 Budapest Mechwart liget 1.
Tel.: (06 1) 346-5521, 5631, 5632, 
5633, 5634, 5567

hétfő: 13.30–18.00 
sorszám szerint, szerda: 
8.00–12.00; 12.30–16.30 
sorszám szerint

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

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

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

Közterület-használati 
Ügyintézés 
(Városrendészeti Osztály) 

1024 Buday László utca 5/c, tel.: (06 1) 
346-5504, (06 1) 346-5788

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

a polgármesteri hivatal elérhetőségei

Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest 
23., Pf. 2. Központi telefon: 346-5400. Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkeru-
let.hu. Facebook: II. kerület (Budapest), Facebook-csoport: Budai Polgár.

BuDApEST FőVáROS KORMáNyHIVATAlA II. KERülETI HIVATAlA

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

hétfő: 7–17, kedd: 8–16, szerda: 
12–20, csütörtök: 8–16, péntek: 
8–14. 

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

hétfő: 7–17, kedd: 8–16, szerda: 
12–20, csütörtök: 8–16, péntek: 
8–14.  Fizetés csak bankkártyával. 
Posta az épületben.

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

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

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

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

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

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

II. KERülETI VáROSFEJlESZTő ZRT.

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

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

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

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



2019/16 – szeptember 21. HIRDETÉS 29. OLDAL

Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. október 5-én.
Lapzárta: keretes – szeptember 25., apró – szeptember 25.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton 
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-
ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 
szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 
Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Ke-
rület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. 
Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. 
Online apróhirdetés-felvétel a nap 
24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-pol-
gar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely 
bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirde-
tes@budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft,

1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old.

265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 
27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény.

Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% ked-
vezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Apróhirdetések
 ÁLLÁS-MUNKA 
Fűtő-karbantartót keres a Törökvész 
úti Óvoda, fűtői képesítéssel. Nyugdíjas 
jelentkezőket is várunk. Tel.: 326-5356, 06 
20 222-8652

II. kerületi ingatlanberuházó, forgalma-
zó irodánkba irodavezető munkatársat 
keresünk. Tel.: 06 20 931-3122

Megbízható nyugdíjas hölgy családsegítést 
vállal hétköznaponként 4-6 órában. Tel.: 06 
20 233-8700

Az Amerikai Nemzetközi Iskola betaní-
tott kertészt keres, azonnali munkába 
állással. Munkaidő napi 8 óra. Felada-
tok: kerti munka, bútormozgatás. Bő-
vebb információért hívja Németh Ju-
ditot, az önéletrajzot küldje a hvass@
aisb.hu-ra. Tel.: 06 30 274-5332

Hidegkúti családi házban heti egy alka-
lomra takarításhoz segítséget keresek. 
Tel.: 06 30 847-3595

Ingatlanok kezelését, teljes körű kar-
bantartást, központi kazán-, klímafel-
ügyeletet vállalok. Tel.: 06 20 936-1549

NŐI-FÉRFI FODRÁSZT azonnali kezdéssel 
keresek bejáratott, felújított széségszalon-
ba a Hűvösvölgyi úton. KIADÓ a fodrászati 
részleg teljes vagy fél műszakra. Tel.: 06 30 
202-1766

Időskori felügyeletet, ápolást, háztartási 
munkát vállalok hétköznap és hétvégeken 
is. Tel.: 06 20 393-5838

Mikulás-munkára keresünk aktív, nyugdí-
jaskorú, gyerekszerető, szakállas urat, aki a 
színpadtól sem riad meg. Jogosítvány előny! 
Fényképes jelentkezéseket a dperlaki@asja-
tekvilag.hu címre várjuk!

Lakások, házak, kisebb irodák takarítását 
vállalom. Magamra és munkámra igényes 
vagyok. Hívjon bizalommal. E-mail: vizi.g.
mariann@citromail.hu Tel.: 06 30 454-6531

A Községház Utcai Óvoda új, Kadarka utcai 
tagóvodájába gyógypedagógiai asszisz-
tenst, a Községház Utcai Óvodába konyhai 
dolgozót felveszünk. Érdeklődni lehet az 
óvodavezetőnél: 06 20 225-4428.

 OKTATÁS 
HABAKUKK MINIBÖLCSŐDE A PASA-
RÉTEN! IGÉNYES KÖRNYEZETBEN, KIS 
LÉTSZÁMÚ CSOPORTBAN 18 HÓNAPOS 
KORTÓL VÁRJUK A GYEREKEKET SOK JÁ-
TÉKKAL, FOGLALKOZÁSSAL, NÉGYSZERI 
ÉTKEZÉSSEL. HETI 2, 3, 4 FÉL- VAGY EGÉSZ 
NAPOS ELLÁTÁS IS VÁLASZTHATÓ! haba-
kukk.hu TEL.: 06 30 958-8629

BARÁTKOZÁS A SZÁMÍTÓGÉPPEL. ÉRDEK-
LŐDŐKNEK, IDŐSEBBEKNEK, CIVILEKNEK. 
ÁLLÁSKERESŐKNEK VAGY HOBBINAK. 
ALAPISMERETEK, LEVELEZÉS, INTERNET, 
SKYPE. DÁN ZSUZSA. TEL.: 06 30 592-7740

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOMÁS 
SZAKTANÁR EGYÉNILEG FELKÉSZÍT, REND-
SZEREZ NAGY TAPASZTALATTAL BEL-BU-
DÁN. Tel.: 06 30 749-2507

Diplomás nyelvtanárnő sok éves iskolai 
tapasztalattal angolból tanítást vállal. 
Házhoz is megyek. Tel.: 06 30 361-0793

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

ANGOL tanítás ANYANYELVI szinten szemé-
lyesen vagy online. I.-II. ker. andrewswines@
gmail.com Tel.: 06 20 613-5927

MATEMATIKA KORREPETÁLÁS ÁLTALÁNOS 
ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE. TEL.: 06 
20 804-6140

MATEMATIKA korrepetálás, tanítás Önnél. Az 
első óra csak 1000 forint. Tel.: 394-2441

Matematika-, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek! Tel.: 06 20 959-0134

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

 INGATLAN 
A Hőforrás Üdülőszövetkezetben (Gyula) más-
fél szobás emelt komfortú apartman üdülő-
használati joga eladó. 4 személynek 2 x 2 
hetes turnusban. 30 méterre gyógymedence, 
termálmedence, uszoda. TB által tamogatott 
szolgáltatásokkal. Tel.: 06 70 630-1435

A Pusztaszeri út 8. elején 18,5 m²-es garázs 
eladó. 6 M Ft. Tel.: 06 30 598-3518

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

KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY ÉVRE 
BÉRELHETŐ LAKÁST. UPC tel.: 782-3901

Szép kilátású 1-1,5 szobás, fiatalos kiadó la-
kást keresek. Tel.: 06 70 949-4013

A XII., Zugligeti úton 60 m²-es, 2,5 szobás, 
magasföldszinti, erkélyes, kertre néző, napos 
lakás üresen bérbeadó. Érdeklődni: 06 20 
935-0064.

Műteremlakást vagy ilyen célra alkalmas, 
nagy alapterületű, nagy helyiségekből álló, 
legfelső emeleti lakást vásárolnék a kerület-
ben saját célra. muteremlakas2019@gmail.
com SMS: +36 20 458 8656.

Az Árpád hídnál panorámás, két és fél szobás, 
modern, igényesen kialakított, gépesített, hi-
bátlan lakás visszabérléssel 44 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06 20 972-3212

1910-ben épült lift nélküli házban III. emeleti, 
utcára néző 102 m²-es, 3 szoba személyze-
tis, erkélyes, felújítandó lakás a FÉNY utcában 
magánszemélynek eladó. Tel.: 06 30 526-1170

Páty Nagyhegyen 1138 m²-es zártkert (utca-
front 18,3 m) faházzal, villannyal, egyebekkel 
eladó. Tel.: 06 70 296-9374

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍT-
HETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES 
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.bu-
daihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA 
SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFE-
HÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTH-
NÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MES-
TER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 
1. Tel.: 06 30 222-3016

DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ MAGÁN-
RENDELÉSE. MAGAS SZAKMAI SZÍNVONA-
LON, HATÉKONY KEZELÉSEKKEL SEGÍTÜNK 
BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI 
PROBLÉMÁIN. 1021 HÁRSHEGYI ÚT 2. 
www.epi-derm.hu TEL.: 06 30 229-6262

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐ-
TELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 
30 655-8074

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, 
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, 
CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. IN-
GYENES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 980-
7564

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

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

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

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

Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárí-
tást, javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, 
konnektor, lámpa, elosztószekrény, Fi-relé 
stb.), lakás-áthúzást. Kendrik Tamás egyéni 
vállalkozó, II. kerületi lakos. Köszönöm. Tel.: 
06 30 456-6557

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, 
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BE-
KÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. 
BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ MESTER. 
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos 
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: 
249-2664, 06 20 944-9015

Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér 
Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495

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

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, 
bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 
06 20 471-1870

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ 
MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. 
SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752

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

Zernyi Patrik: festést, kartonozást, kisebb-na-
gyobb kőműves munkákat vállalok. Tel.: 06 
30 241-8524

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZ-
SZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES 
MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. 
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, fes-
tés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszigetelés, 
bádogozás. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

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

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

Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbíz-
ható mérnök. Tel.: 06 30 471-5727
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Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes

ZSOLNAY porcelánt! 
Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó au-
tomatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, 
kerítések. frimari53@gmail.com. Urba-
nek. Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429

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

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

BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk 
régi bútorát, legyen szó antique, mo-
dern bútorról! Nagy szövetválasztékkal, 
díjmentes felméréssel állunk rendelke-
zésére! Hívjon bizalommal! Frank Csa-
ba. csaba.frank1@gmail.com Tel.: 06 30 
945-3042

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, ko-
csibeállók aszfaltburkolatának készítését 
vállaljuk. Társasházaknak 27% kedvez-
ménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES 
TAPASZTALATTAL, GARANCIÁVAL. BIRÓ 
ISTVÁN. TEL.: 06 20 937-8110

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS 
ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, 
06 20 537-6281

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, 
bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 30 857-2653

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLE-
TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ 
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 
341-9489, 06 20 341-0043

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, füg-
gönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok 
szigetelése. Tel.: 356-4840,   06 30 954-4894

 TÁRSASHÁZAK 
DR. BÍRÓ ANNA. KÖZÖS KÉPVISELET, TÁR-
SASHÁZKEZELÉS. Tel.: 06 70 505-9394, 06 
70 383-5004

Társasházkezelést, közös képviseletet válla-
lunk korrekt, megbízható módon, referen-
ciákkal. E-mail: flotthometeam@gmail.com 
web: www.tarsashazkezelobudapest.hu Tel.: 
06 70 561-1174

TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖ-
ZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LA-
KÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. 
nemetandrasne00@gmail.com Tel.: 06 
30 167-8054

 SZOLGÁLTATÁS 
POZITÍV életszemléletű, idős embernek dol-
goznék. Adjunk egymásnak 20 percet. Min-
den-ki-derül. Tel.: 06 30 754-6148

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

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEM-
ZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, IN-
GYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.
hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, 
üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, ka-
puk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, aknafe-
dések, leválasztások, szélfogók készítése. Tel.: 
06 20 380-8988

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

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

Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Fes-
tés-mázolás referenciával. Sok éves gyakor-
lattal. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 499-1814

Generálkivitelező vállalja teljeskörűen há-
zak és lakások felújítását, építését. Hív-
jon vagy írjon BIZALOMMAL. Pusztai János. 
goldmanbuilderss15@gmail.com Tel.: 06 20 
806-2391

IDŐSEK GONDOZÁSÁT TELJESKÖRŰEN 
VÁLLALOM, FIZETÉSÉRT VAGY ELTARTÁSI 
SZERZŐDÉSÉRT CSERÉBEN. ERKÖLCSI BI-
ZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZEM. NÉMET 
TÍMEA nemetandrasne00@gmail.com 
Tel.: 06 30 167-8054

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

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregker-
tek ifjítását, metszést, permetezést, fakivá-
gást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 
06 20 970-7506

ROBOTFŰNYÍRÓ, AUTOMATA ÖNTÖZŐ-
RENDSZER, TELJES KERTÉPÍTÉS SZORGAL-
MAS BUDAI FIATALOKTÓL! hangyakert.hu 
TEL.: 06 30 480-2144

KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK! FŰNYÍRÁS, 
FAKIVÁGÁS, KERTFENNTARTÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, LOMBGYŰJTÉS, GALLYAK ÉS 
NYESEDÉKEK ELSZÁLLÍTÁSA, TUJÁK ÉS 
SÖVÉNYEK NYÍRÁSA. FARKAS NORBERT. 
TEL.: 06 30 550-7761

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

KERT- ÉS FAGONDOZÁS, FAVÁGÁS, GALLY-
APRÍTÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, HELYI 
VÁLLALKOZÁS. www.greenarbor.hu Tel.: 06 
30 907-5948

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, ker-
tésztechnikustól 26 év szakmai tapaszta-
lattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. 
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA 
CÉLJÁBÓL MEGVÉTELRE KERESEK KÉSZ-
PÉNZÉRT KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ 20. 
SZÁZADI MAGYAR FESTMÉNYT. ÁRVERÉ-
SEN, KIÁLLÍTÁSON SZEREPELT ELŐNYBEN. 
NEMES GYULA. E-MAIL: gyulanemes70@
gmail.com TEL.: 06 30 949-2900

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZ-
PÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNO-
KAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, 
KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜS-
TÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓ-
GÉPET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES 
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. 
Tel.: 06 20 597-8280

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: 
H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, 
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. 
DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-
2697, 06 20 494-5344

MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDENNE-
MŰ RÉGISÉGET, BÚTOROKAT, KÖNYVE-
KET, PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT, ÉRMÉKET, 
EZÜSTNEMŰKET, FESTMÉNYEKET, TEL-
JES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS 
ÉS BECSLÉS. JAKAB DORINA. antikceg@
gmail.com Tel.: 06 20 365-1042

 VÉTEL-ELADÁS 
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, 
ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYA-
KAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTA-
LAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

 TÁRSKERESÉS 
60-as nő levelezőpartnert keres. Érdeklődé-
si kör: színház, koncert, művészet, irodalom-
.E-mail cím: elevlap@indamail.hu

Attraktív doktornő korrekt úriember ismeret-
ségét keresi 70 éves korig. Tel.: 06 20 985-
1946

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

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

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

 EGYÉB 
FIATAL PÁR IDŐSGONDOZÁST VÁLLAL. 
SZIMPÁTIA! RÉSZLETEK TELEFONON. 
KRISZTIÁN, 06 30 607-3707.

Katolikus asszony eltartási szerződést kötne 
ottlakással, gondozással. Ne legyen egyedül! 
Tel.: 06 30 309-2431

Életjáradék-Eltartás-Gondviselés. Becsületes, 
keresztény, kétgyerekes család stabil háttér-
rel, haszonélvezeti joggal vállalná hivatalosan. 
(Havi fix, takarítás, bevásárlás, étel házhoz 
szállítása.) Hívjon bizalommal. Cs. Tibor, tel.: 
06 70 610-3438.

Építsük vissza a barátkozás, BESZÉLGETÉS kul-
túráját! Entelektüel értékrendben nevelkedett 
és gondolkodó diplomás hölgyeket és urakat 
várunk, játékkal bővített programokra egész 
ősszel. 50-70 éves korig. Tel.: 06 20 407-5775

Bridzspartnereket keresünk!! Hölgyek 
és urak jelentkezését várjuk. Tel.: 06 20 
407-5775

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, di-
vatos, méretre készülő kézi kötött, horgolt 
ruhadarabok. Nagy fonalválaszték, hozott fo-
nalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009.

TITINA Kft.
25 éve a megrendelők szolgálatában

Professzionális 
kertépítés, 

kertgondozás, 
növénybérbeadás
E-mail: batki.h@titina.hu

Tel.: 06 30 202-1988, 
(06 1) 415-1363
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www.asvanyborze.com /asvanyborze

9. MOM Sport
ÁsványBörze

SZAVAZZON A 2020-AS 
ÉV ÁSVÁNYÁRA!

Turmalin - Oroszország
Fotó: Kupi László

ÁSVÁNYOK, ŐSMARADVÁNYOK, DRÁGAKÖVEK, METEORITOK,
VALAMINT EZEKBŐL KÉSZÜLT ÉKSZEREK ÉS DÍSZTÁRGYAK KIÁLLÍTÁSA, VÁSÁRA

120 KIÁLLÍTÓ ÉS VÁLTOZATOS PROGRAMOK 2000 NÉGYZETMÉTEREN

OKTÓBER 5-6.
SZOMBAT, VASÁRNAP 10:00-19:00

Budapest XII. ker.,Csörsz u. 14-16

BELÉPŐJEGY ÁRAK:
Felnőtt - 1500 Ft
Diák/Nyugdíjas - 1000 Ft
Családi jegy - 4000 Ft
6 év alatt a belépés ingyenes
16:30 után egységesen 1000 Ft

KIÁLLÍTÁSOK:
• Kiállítás a 2020-as „Év ásványa 

és ősmaradványa” szavazás 
jelöltjeiből

• Bonsai kiállítás

INGYENES PROGRAMOK:
• Interaktív földtudományos 

játszóház
• 3D vetítés barlangokról
• Drágakő-határozás
• Szakmai előadások
• ÚJ! UV lámpás  ásványbemutató

TOVÁBBI PROGRAMOK:
• Aranymosás
• Kreatív gyermekfoglalkoztatók
• Egészségsziget

(A programváltozás jogát fenntartjuk.)

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

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

udaiPolgár_47x65_kifuto_2019.indd   1 2019.09.09.   7:48:54

terjesztőket 
keresünk!

Ha a II. kerületben él,

azt jól ismeri, 

és szívesen dolgozna

terjesztőként,

kérem, keressen!

06 70 602-3646

37 900
KöszönjüK!

www.facebook.com/budapest2
FACEBOOKON A II. KERülET
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Roastbratwurst
(360g)

1399.-FT/DB

Bajor
farmer
sonka
4999.-FT/KG

Borjúmájas 
5999.-FT/KG

499.-FT/DB

Müncheni 
fehér kolbász

(120g + édes mustár)

999.-FT/DB

Haendlmaier
édes mustár

(335ml)

799.-FT/DB

Bio Bajor
nudli

(300g)

899.-FT/DB

Bajor
májgombóc

(300g)

799.-FT/DB

Bergader
Bavaria Blue

(150g)

299.-FT/DB

Organikus
krémpuding

(kakaós vagy vaníliás)

Időtartam: Szeptember
21-től 30-ig

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.

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

ÉTTEREM
H-SZ: 8-20 | V: 9-15

BUDAGYÖNGYE
BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, -1. SZINT
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121. 

Telefon: +36 70 383 5183

567.-FT/DB

Paulaner
Salvator

(barna sör, alc.7,9%, 0,5l)
899.- Ft/db helyett

990.-FT/KG

Sertés
csülök hátsó

1549.- Ft/kg helyett

2099.-FT/KG

Malachús
császárhús

2990.- Ft/kg helyett
(egész)

249.-FT/DB

Bajor
perec

(150g)
449.- Ft/db helyett

449.-FT/KG

Savanyú
káposzta

799.- Ft/kg helyett


