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Hamarosan szerkezetkész 
a máriaremetei uszoda

A II. Kerületi Önkormányzat hétmilliárd fo-
rintos beruházása keretében épül a Gyarma-
ti Dezső Uszoda Máriaremetén. Az  építkezés 
idén márciusban kezdődött, és a következő 
hónapokra már szerkezetkész lesz az épület: 
még ősszel várható az íves acéldonga tető-

szerkezet helyszíni összeszerelése és felállí-
tása. Keresztirányú megosztásával az épülő 
versenymedence a lakossági igényeket, az 
úszásoktatást és a vízilabdaedzések megtar-
tását párhuzamosan ki tudja majd szolgálni, 
emellett készül egy tanmedence, nézőtéri le-

látó és fitneszterem, de egy téliesíthető kül-
téri medence is. Az  uszodaberuházás meg-
valósítása során kapcsolódó fejlesztéseket is 
végrehajt az önkormányzat, így a beruházás 
az érintett városrész megújulását is szolgálja. 

(Részletek a 4. oldalon)
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Interjú 
Böjte Csabával

(13. oldal)

„Aki elindul 
a szeretet útján, 

az célba ér.”
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A II. Kerületi Önkormányzat lapja

Glázer Tamás, a Millenáris Non-
profit Kft. ügyvezetője elmond-
ta, a két hónapos próbaüzem 
után a campus iránt nagy az 
érdeklődés, nemcsak magyar, 
de svéd és lengyel cégek is be-
jelentkeztek. Az intézmény telí-
tettsége már 70 százalékos.

Láng Zsolt, a II. kerület pol-
gármestere a szeptember 17-i 
átadáson arról beszélt, mennyi-
re fontos, hogy lépést tartsunk 
a technikával, és új ötletekkel 
járuljunk hozzá a fejlődéshez. 
– Ha Ganz Ábrahám saját sza-
badalmainak köszönhetően 
nem emelte volna Európa él-
vonalába a magyar nehézipart, 
ma nem állnánk itt a róla el-

nevezett gyár egykori területén. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a II. 
kerületben az évek során nem 
leromboltuk, hanem megőriz-
tük és fel is újítottuk történelmi 
és kulturális értékeinket, töb-
bek között a Pannónia Film-
stúdiót, a Klebelsberg-kastélyt 
vagy Gül Baba türbéjét, az egy-
kori Ganz-gyár köré pedig fel-
épült az első Orbán-kormány 
alatt 2001-ben a Millenáris. 
A környezet ugyan változhat, de 
a hely szelleme örök: magában 
hordozza a magyar találékony-
ságot, az innovációt és a tech-
nikai fejlődést. Ezért is lesz ez a 
helyszín – több mint 150 évvel 
a Ganz-művek alapítását köve-

központja lesz a  volt Ganz-gyár helyén működő Millenáris
A hely szelleme örök:  találékonyság, innováció és technikai fejlődés

MEGHÍVÓ
A II. Kerületi Önkormányzat tisztelettel meghívja a városrész

polgárait az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója
alkalmából rendezendő megemlékezésre.

Találkozzunk október 23-án 10 órakor
a Széna téri ’56-os emlékműnél!

Ünnepi beszédet mond:

Dr. Láng Zsolt,
a II. kerület polgármestere,

Varga Mihály
pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes,

a budapesti 4-es választókerület országgyűlési képviselője

Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter,

a budapesti 3-as választókerület országgyűlési képviselője

Közreműködik:
 Csányi Sándor Jászai Mari-díjas színművész, 

valamint a Duna Művészegyüttes

Emlékezzünk közösen nemzeti múltunk hőseire és áldozataira!
Koszorúzási szándékát a 346-5569-es telefonszámon jelezheti.

Láng Zsolt polgármester köszöntőt mondott a Millenáris Startup Campuson

Megújulásának újabb fontos állomásához érkezett a Millenáris 
Park: szeptember közepén hivatalosan is átadták Kelet-Közép-Eu-
rópa legnagyobb közösségi irodáját, a Millenáris Startup Cam-
pust. A D csarnokban kialakított helyszín a két hónapos tesztüze-
met követően 180 munkaállomással, 24 irodával és tárgyalóval, 
szemináriumi termekkel és egy előadóteremmel várja az egykori 
Ganz-gyár területén a kreativitásra, innovációra nyitott vállal-
kozókat. A Millenáris Startup Campus egy hatalmas közösségi 
iroda, amelynek célja, hogy Magyarországon hiánypótló szellemi 
műhelyt hívjon életre, és a mai kor vállalkozó szellemű fejlesztői, 
kreatív cégei számára lehetőséget biztosítson a karrierépítésre, 
elindítsa őket a nemzetközi piacra lépés útján.
 

Megjelenik kéthetente,
50 000 példányban.
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tően – a folyamatosan megújuló 
és a korral haladó II. kerületben 
méltó helyszíne a régió legna-
gyobb közösségi irodájának, 
beteljesítve így Magyarország 
állandó fejlődését – emelte ki a 
II. kerület vezetője.

György László gazdaságstraté-
giáért és -szabályozásért felelős 
államtitkár hangsúlyozta, hogy 
a kormány célja Magyarorszá-
gon az életminőség folyamatos 
javítása, amelyet az országban 
előállított hozzáadott érték nö-
velésén keresztül tudnak elér-
ni. Erre lehetőséget ad az is, ha a 
magyar kreativitást ösztönözzük 
arra, hogy abból innovációk és 
startupok keletkezzenek. A kor-
mány 360 milliárd forintot költ a 
következő hét évben az innová-
ciós ökoszisztéma és a startup-
kultúra építésére, illetve 600 
milliárd forintot innovációra és 
kutatásfejlesztésre.

Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter, 
a II–XII. kerület országgyűlési 
képviselője szerint ez a kerüle-
ti helyszín bölcsője lehet azok-
nak a fejlesztéseknek, amelyek 
a magyar gazdaság fejlődéséhez 
hozzájárulhatnak. – A kerület-

nek ezen a helyszínén minden 
Ganz Ábrahám „startup vállal-
kozásával” kezdődött. A feladat, 
ami előttünk áll, ugyanaz, ami 
az ifjú Ganz Ábrahám előtt állt: 

központja lesz a  volt Ganz-gyár helyén működő Millenáris
A hely szelleme örök:  találékonyság, innováció és technikai fejlődés

A Millenáris Startup Campusán dolgozó fiatallal beszélget Varga Mihály, 
Gulyás Gergely, Láng Zsolt és Glázer Tamás

A régió legnagyobb startup közösségi irodája nyílt a II. kerületben

újra meg kell tervezni, és ha le-
het, akkor meg kell hódítani a 
jövőt. A Millenárison új, krea-
tív városnegyed születhet, amely 
sokak számára teszi lehetővé, 

hogy újat, hasznosat alkossanak. 
Ez a központ hozzájárulhat a vál-
lalkozásbarát környezet megte-
remtéséhez, a magyar startupok 
kiépítéséhez, amelyek eredmé-
nyei erősíteni fogják Budapes-
tet, és elhelyezik a II. kerületet 
a startupvilág térképén – hang-
súlyozta a miniszter. 

Varga Mihály pénzügymi-
niszter, a II-III. kerület ország-
gyűlési képviselője kiemelte: a 
campus létrehozásával a humán 
tőkének adnak ösztönzést, és a 
vállalkozások feltételeinek ja-
vulását segítik elő. Kiemelte: 
az ország és egész Európa előtt 
versenyképességi, demográfiai 
és biztonsági kihívások állnak. 
A versenyképességi kihívásban 
van még teendője az országnak. 
Az elmúlt években az ország nö-
vekedési pályára állt, a gazdasági 
növekedés dinamikus. Azonban, 
ha nem találnak új, innovációt, 
hatékonyságot növelő vállalko-
zásokat, akkor a növekedés ha-
marosan kifullad  – mutatott rá. 
Elmondta, hogy a II. kerületben 
már megvalósult fejlesztések a 
bel-budai városközpont fejlő-
déséhez járultak hozzá, és a be-
ruházások folytatódnak.

Ld
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Jó ütemben halad az uszoda építése

Az önkormányzat legfőbb célkitűzése a kez-
detektől változatlan: szakmailag megalapo-
zott, a vízilabdautánpótlás-nevelés célki-
tűzései mellett a hatalmas lakossági igényt 
is kezelni tudó, megfelelő kapacitással bíró, 
jól üzemeltethető uszoda építése. A  belső 
fedett térben, az 50x25 méteres versenyme-
dence keresztirányú megosztásával létrejö-
vő két, 25x25 méteres vízfelület a lakossági 
igényeket, az iskolai, óvodai úszásoktatást 
és a vízilabdaedzések megtartását párhuza-
mosan ki tudja majd szolgálni. Az optimá-
lis működéshez hozzájárul még egy 20x10 

A Máriaremetei úton a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont közvetlen szomszédságá-
ban, bruttó 7 milliárdos projekt keretében épül a Gyarmati Dezső Uszoda. A márciusban in-
dult építkezés során elkészültek a nagytömegű földmunkákkal, és az épület teljes alaplemeze 
is készen van. Folyamatban van a vasbetonszerkezet építése, valamint zajlik a pinceszinti füg-
gőleges és vízszintes szerkezetek készítése. Emellett folynak az anyagkiválasztások, például a 
burkolatok, a berendezési tárgyak és a nyílászárók esetében. A vasbetonszerkezet elkészültét 
követően október-november folyamán várható a projekt leglátványosabb elemének, az íves 
acéldonga tetőszerkezetnek a helyszíni összeszerelése, felállítása.
 

méteres tanmedence, egy nagyjából 1000 
fő befogadására alkalmas kétoldali nézőtéri 
lelátó, a létesítményen belül kialakítandó 
büfé és fitneszterem, valamint egy télie-
síthető, vízilabda-mérkőzések tartására is 
alkalmas, 33x20 méteres kültéri medence.

Az uszodaberuházás megvalósítása során 
az új funkció környezetbe illeszkedése ér-
dekében kapcsolódó fejlesztéseket is végre-
hajt az önkormányzat, vagyis a beruházás az 
érintett városrész megújulását is szolgálja. 
Fontos célkitűzés az épület biztonságos meg-
közelíthetősége, a forgalom lehetőség sze-

rinti csillapítása, hogy az 
uszoda miatt a lehető 
legkisebb forgalmi 
terhelés nehezedjen 
a terület belsejére. A főbejárat és a létesít-
mény parkolója a Máriaremetei út felől lesz 
elérhető. A Máriaremetei úton a Bölény utcá-
nál gyalogátkelőhely létesül, az uszoda előtti 
buszmegállókat a főbejárathoz illeszkedően 
áthelyezték, és megállóöblöket alakítottak 
ki a buszoknak. 

Az uszodatömböt határoló utcákban for-
galomcsillapító küszöböket helyeznek el, 
a sportközpont kerékpáros megközelítését 
elősegítendő a Kadarka utca–Szabadság utca, 
illetve a Máriaremetei út felől is kerékpárút 
létesült, és a teljes tömböt körülveszi majd 
a gyalogjárda. Mindezek mellett felújították 
a gyalogos- és kerékpáros átvezetést is szol-
gáló középszigetes gyalogátkelőhelyet a Kont 
vezér utca Máriaremetei úti torkolatánál, és 
egybefüggő járdafelületet alakítottak ki a 
Francia iskola bejáratától a Bölény utcáig.

A munkálatokat idén márciusban kezdték el

Október-novemberre várhatóan szerkezetkész lesz az uszoda

2018. 03. 23.

2018. 07. 05.

2018. 05. 23.

2018. 09. 14.



Az időjárás sem hátráltatja a II. Kerületi Önkormányzat beruházásában zajló út- és járdafel-
újításokat, így az utóbbi napokban újabb helyszíneken készültek el a kivitelezők. Végeztek 
a gyalogátkelő kialakításával a Törökvész út 13. szám előtt, valamint a Cimbalom utca és 
a Vérhalom tér találkozásánál. Befejezték az aszfaltozást a Hunyadi és a Véka utcában is. 
Lapzártánkkor kezdődött a felújítási munka a Kevélyhegyi utcában és a Kinizsi utcában, 
valamint járda épül a Volkmann utcában.
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Tovább folytatódik a II. kerület útépítési programja

A Párás utcai gyalogos kapcsolat kérdését – több 
évig tartó egyeztetés után – idén végre meg-
nyugtatóan tudta rendezni az önkormányzat. 
Nem egy egyszerű járdáról van szó, hanem a 
környéken élők által kitaposott olyan nyom-
vonalról, amely a legrövidebb úton köti össze 
Pesthidegkút–Ófalut Széphalom városrésszel. 

A lakossági igény kielégítéséhez, a Párás ut-
cai gyalogösvény legalizálásához, a gyalogjárda 
biztonságos kiépítéséhez az érintett magán-
terület tulajdonosainak hozzájárulása lett volna 
szükséges, ám ezt évekig húzódó levelezés és 
egyeztetés árán sem sikerült megszerezni. A Pá-
rás utca Hidegkúti úti torkolatában az egykori 
bankfiók épülete melletti kertet és parkolót 
ugyanis évtizedekig közterületként használták a 
hidegkútiak. Valójában a Párás utca – vélhetően 
meredeksége miatt – soha nem volt teljes hosz-
szában kiszabályozva, kiépítve. A helyiek azonban 
átvágtak itt, egészen addig, míg a közelmúltban 
csődeljárás alá került telket az új tulajdonos el 
nem kerítette. 

Az önkormányzat ugyanakkor tisztában volt 
azzal, hogy a közelben megépült sportközpont és 
az épülő uszoda tovább fogja növelni a környék 
gyalogosforgalmát. A tulajdonjogi és forgalom-
technikai szempontból is biztonságos megoldást 
komoly erőfeszítések árán ebben az évben si-
került teljeskörűen megvalósítani. 

A Párás utca alján – egy magántulajdonos 
és az önkormányzat között létrejött egyezség-
nek köszönhetően – telekhatár-rendezés tör-

Új kapcsolat gyalogosoknak 
Pesthidegkút–Ófalu és Széphalom között

Háromtörzsű nyírfát ültetett el a három pesthidegkúti képviselő, Csabai Péter, Skublicsné Manninger 
Alexandra és Makra Krisztina

Gyalogátkelőhelyet alakítottak ki a Törökvész úton a gyermekintézményeknél Elkészült az aszfaltozás a Hunyadi utcában

tént, amelynek eredményeként kialakult egy 
új, L alakú átkötési lehetőség a Hidegkúti út és 
a Párás utca között. A földhivatali bejegyzést 
követően 2017-ben kezdődött meg az új kap-
csolat kiépítése. Először – a rézsűfal omlásának 
megakadályozására – gabion szerkezetű támfa-
lat építettek, ebben az évben pedig a gyalogos 
kapcsolat kiépítésére is sor került. 

A népszerű és frekventált útvonalon ma már 
hangulatos olasz lépcső és ívesen kanyargó, ke-
rékpározásra alkalmas, gépkocsival azonban nem 
átjárható járda vezet. Láng Zsolt polgármester és a 
helyi városrészi önkormányzat képviselői szimbo-
likus faültetéssel ünnepélyesen is átadták a nyár 
végén megnyitott gyalogutat. A projektet idén 
ősszel parkosítás, növénykiültetés zárja majd.
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata, 
az Ifjúsági Kerület Kártya-program 

működtetője, a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., 
a II. Kerület Kártya-program technikai 

és ügyfélszolgálati partnere

A megújuló II. Kerület Kártya-programról

Marad a hűvösvölgyi tárcsás parkolás,
de változik a korlátozás időszaka és időtartama

Az Ifjúsági Kártya kiváltására azok jogosultak, 
akik:

1. a II. kerület területén lévő általános vagy 
középiskola nappali tagozatos tanulói, és/vagy

2. kerületünkben bejelentett állandó lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. 
Az új kártya a jogosultsággal rendelkező, 6–18 
éves II. kerületi fiatalok és tanulók számára 
lehetővé teszi folyamatosan bővülő vásárlási 
és szolgáltatási kedvezmények igénybe vételét 
a partnerek elfogadóhelyein, továbbá exkluzív, 
kifejezetten ezen korcsoportnak szóló kedvez-
ményeket is biztosít majd.

Az Ifjúsági Kártya kiváltása a bevezető 
időszakban online igényléssel az állami is-
kolákban történő átvétellel is lehetséges, 
ezt követően, vagy más, II. kerületi oktatá-
si intézmények tanulói esetén közvetlenül a 
II. Kerület Kártya honlapján igényelhető, és a 

Ahogyan korábban már megírtuk, az önkormányzat jóvoltából megújul a II. Kerület Kár-
tya-család. Nyolc év után modern külsővel és új taggal bővül a program: a népszerű II. Kerü-
let Kártyához és a II. Kerület Kártya Pluszhoz ősztől csatlakozik az Ifjúsági Kártya is.
 

II. Kerület Kártya ügyfélszolgálatán vehető 
át személyesen.

Azok, aki még nem rendelkeznek II. Kerület 
Kártyával, szintén a http://www.masodikkeru-
letkartya.hu/ oldalon, vagy a 1024 Keleti Károly 
u. 15/a alatti ügyfélszolgálaton igényelhetik sze-
mélyesen az új, modern külsővel bíró kártyákat.

Azok pedig, akiknek van jelenleg is érvé-
nyes kártyájuk, a meghosszabbításakor au-
tomatikusan a megújult kártyát kapják majd.

A hozzáadott gondoskodást nyújtó, alapvető 
élelmiszerek kedvezményes vásárlását is le-
hetővé tevő Kerület Kártya Plusz továbbra is a 
kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség 
igénybevételének feltételeiről szóló 6/2009.
(III.30.) számú önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételekkel igényelhető a Pol-
gármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igaz-
gatóságának Ellátási osztályán.

Az önkormányzat bízik benne, hogy az újí-
tások elnyerik majd a II. kerület lakóinak tet-
szését és most már minden korosztály számára 
vonzóvá válik a Kerület Kártya-program, tovább 
erősítve ezzel az itt élők kerületi kötődését. 

Érvényben marad az idén júliusban bevezetett 
hűvösvölgyi korlátozott várakozási övezet, ám a 
lakossági visszajelzések alapján október 1-jé-
től fontos változások lépnek életbe. A  várakozás 
megkezdésének időpontját a jármű szélvédője mö-
gött elhelyezett tárcsán kell jelezni továbbra is, az 
időkorlát azonban kettőről három órára emelkedik, 
és csökken a korlátozás alá eső időszak, a szombati 
nap ugyanis kikerül a korlátozás hatálya alól. Ok-
tóber 1-jétől tehát hétfőtől péntekig 8.00–18.00 
óra között óratárcsa jelzésével 3 órát lehet majd 
Hűvösvölgyben parkolni.

A tárcsás parkolási zóna területe: a Hidegkúti út-
tól kezdődően U alakot képező Bátori László utca–
Toldi Miklós utca–Ördögárok utca útvonal; a Bátori 
László utca Toldi Miklós utca és Vezér utca közötti 
szakasza; a Máriaremetei út Vezér utca és Bükkfa 
utca közötti szakasza és a Rezeda utcai önkormány-
zati parkoló. 

A Hűvösvölgyben bevezetett korlátozott vára-
kozási övezettel a II. Kerületi Önkormányzat célja, 
hogy az utóbbi években felújított, megszépült és új 
közszolgáltatásokkal is bővült városrészközpontban 
parkolóhelyek biztosításával elősegítése a helyi 
ügyintézést. Az önkormányzat szándékosan válasz-
tott olyan megoldást, ami időbeli korlátozást jelent, 
díjfizetési kötelezettséggel azonban nem jár. A kor-
látozott várakozási övezet szabályait megsértő, és 
ezért szabálysértési bírságban részesülő autósok 
nem az önkormányzatnak fizetik a büntetést. A bír-
ság összege, amely 5–50 ezer forintig terjedhet, 
központi bevételként a Magyar Államkincstárhoz 
folyik be.
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Színes, vidám programok a családi napon
Kilencedszer rendezték meg a Pasaréti Csa-
ládi Napot a Szilfa utcában, amelyet idén 
is támogatott a II. Kerületi Önkormányzat. 
A forgalom elől elzárt utcában légvár, rend-
őrségi bemutató, Szent Ferenc kisnővérei jó-
tékonysági vására és élőzenés táncház várta a 
családokat, a Kájoni János Közösségi Ház ud-
varán népi játékokat próbálhattak ki a kicsik. 
Aki karikatúrát szeretett volna önmagáról, 
Dluhopolszky Lászlóhoz fordulhatott. A  kö-
zösségi házban a Mozdulatcsiszoló Táncmű-
hely kis balerinái adtak elő egy táncjelenetet. 
De volt gyerekszínház, népmese, fellépett a 
Lélekzuhany gospelkórus (az EMMI támo-
gatásával), este pedig a Pasaréti Színjátszó 
Kör tagjai jóvoltából klasszikus magyar hu-
moreszkeket láthatott a közönség Pasaréti 
kabaré címmel. Az eseményen a II. Kerületi 
Önkormányzat részéről részt vett Biró Zsolt, 
a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és In-
formatikai Bizottság elnöke és Gór Csaba ön-
kormányzati képviselő.

A Fillér utcában található óvoda 1909–1913 között épült 
a Marczibányi téri (korábban Lövőház Utcai Elemi Iskola) 
épületével egy időben. 1996-ban döntött a II. Kerületi 
Önkormányzat az óvoda átépítéséről, felújításáról. A mun-
kák idejére az akkor három csoporttal működő óvoda a 
Kitaibel Pál Utcai Óvoda üres termeibe és tornatermébe 

költözött. 1998. augusztus 28-án – húsz évvel ezelőtt 
– költözött be a Potyondi Péter építész tervei alapján 
átépített, korszerűsített új épületbe, ahol már öt csoport 
elhelyezésére volt lehetőség. Az eredeti épületnek csak a 
homlokzati falai maradtak meg, és a korábbi szolgálati 
lakásokat is felszámolták. Mivel hamarosan így is kevésnek 

bizonyult a hely, újabb két csoportszobát alakítottak ki.  
2017 őszétől a Fillér Utcai Óvoda Százszorszép Óvoda, 
majd Budapest II. Kerületi Százszorszép Óvoda néven 
része a kerület színes óvodahálózatának. Az intézmény 
népszerűsége töretlen, jelenleg hét csoporttal működik, 
ahová csoportonként 28-30 kisgyermek jár.

Húsz éve korszerűsítették a több mint százéves óvodaépületet
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Korcsoportok, távok, rajtok
Kerekesszékes futam, 1000 m. Rajt: 9.00 óra

VI. korcsoport: 2000-2001-ben születettek, 2200 m. Rajt: fiúk 9.15-kor, lányok 9.25-kor

V. korcsoport: 2002-2003-ben születettek, 2200 m. Rajt: fiúk 9.35-kor, lányok 9.45-kor

IV. korcsoport: 2004-2005-ben születettek, 1800 m. Rajt: fiúk 10.10-kor, lányok 10.20-kor

III. korcsoport: 2006-2007-ban születettek, 1800 m. Rajt: fiúk 10.40-kor, lányok 10.50-kor

II. korcsoport: 2008-2009-ban születettek, 1300 m. Rajt: fiúk 11.10-kor, lányok 11.20-kor

I. korcsoport: 2010-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.

2018

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.). Előnevezésre 
szeptember 14-ig volt lehetőség.

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, ha 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.

II. Kerületi Kaptató

szeptember 30.,

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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Mintegy harminc sportágat mutattak be

Láng Zsolt polgármester a sportparádé díjátadóján

Nyárias melegben zajlott a Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület és 
a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont hagyományos sport-
ágválasztó rendezvénye szeptember 15-én. Az  ötödik alkalommal 
megrendezett eseményen a kerületünkben működő egyesületek, 
csapatok, klubok és csoportok mutatták be tevékenységüket. Ki le-
hetett próbálni a kosárlabdázást, az asztaliteniszezést, a tornát és 
még számtalan sportágat, valamint a Gyarmati Dezső uszoda leendő 
vízilabdásait is toborozták már. 

A hagyományos amatőr focikupa mellett fotópályázatot hirdettek, 
és második alkalommal rendezték meg az amatőr petanque-baj-
nokságot. Láng Zsolt polgármester köszöntötte a rendezvény vendé-
geit, majd megköszönte a pályázóknak a kerületet ábrázoló szebbnél 
szebb képeket, és átadta a fotópályázat díjazottjainak a jutalma-
kat. Két felvétel polgármesteri különdíjat nyert. A díjátadó végén a 
rendezvényt szervező Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület elnöke, 
Kovács Ágnes és a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont kép-
viselői tortát ajándékoztak egymásnak, mivel az egyesület és a sza-
badidőközpont minden évben egyszerre ünnepli születésnapját.

A szabadidőközpont Közösségi Terén lezajlott programok-
hoz a II. Kerületi Önkormányzat egészségügyi szűrővizsgálatok 
szervezésével csatlakozott. Ebben segítségére volt a Kapás utcai 
Egészségügyi Szolgálat, a budapesti Kormányhivatal II. kerüle-
ti Népegészségügyi Osztálya, a Szent Ferenc kórház és az Országos 
Gerincgyógyászati Központ. A rendezvény idei támogatója a II. Ke-
rületi Önkormányzat, a HungaroControl Zrt., a HÜVI és a Klebels-
berg Kultúrkúria volt.

Dankó Virág alpolgármester gyermekeivel vett részt a sportparádén
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10.16.
kedd
16.30

JÁTÉKRA HÍVJUK KEDVES KÖZÖNSÉGÜNKET!
Szép verseket hallhatnak neves színművészek előadásában és zongoradarabokat, 
operaáriákat, dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés irodalmi 
est közben versre és muzsikára vonatkozó kérdések hangzanak el, a helyes válaszokkal 
pedig még ajándékokat is lehet nyerni. A vetélkedővel párosuló művészeti esteket a 
„Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert ötletadó, CZIGÁNY GYÖRGY vezeti.

Közreműködik: PÁNCZÉL ÉVA operaénekes, NEUMARK ZOLTÁN zongoramű-
vész, SZTÁREK ANDREA színművész.

A vetélkedő védnöke: LÁNG ZSOLT polgármester. Rendező a II. Kerületi Ön-
kormányzat Idősügyi Tanácsa. 

A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átve-
hetők személyesen a művelődési központ információs pultjánál. Információ: 
(06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820

Web: www.marczi.hu

Marczibányi Téri Művelődési Központ

Helytörténeti séta Pasaréten

A II. kerületi Idősügyi Tanács idén is meghirdeti a 60 év feletti, II. 
kerületi amatőr művészek számára képző-, ipar- és népművészeti 

pályázatát. Az Idősügyi Tanács  az amatőr, kerületi alkotók munkáiból 2018 
októberében, az Idősek hónapjában szeretne tárlatot rendezni. A pályaműveket 
a Család- és Gyermekjóléti Központba (1027 Horvát u. 2.–12.) kell eljuttatni 
2018. szeptember 17. és október 5. között hétköznaponként 10–12 óráig. 
Kérjük, hogy a kiállítandó darabok becsomagolva érkezzenek az intézményhez. 
Az Idősügyi Tanács előválogatást tarthat, ha a kiállítóterem méretét meghaladó 
számú alkotás érkezik. A kiállításra benyújtható művek tematikájában 
és technikájában nincs megkötés. Bármely témájú és technikával készült, 
képző-iparművészeti vagy népművészeti alkotás nevezhet a kiállításra. Szobor, 
festmény, kisplasztika esetén legfeljebb 2 alkotás nyújtható be. A kiállítandó 
tárgyak mérete szobor, kisplasztika esetén nem lehet nagyobb 60x60x60 
cm-nél. A festmények 50x75 cm, a hímzések, terítők legfeljebb 1 m2-es nagy-
ságban maximalizáltak. A kiállítási darabok gondos becsomagolásáról, valamint 
a Család- és Gyermekjóléti Központhoz való szállításáról és elszállításáról a 
kiállítónak kell gondoskodnia, a szállítás közben keletkezett esetleges sérülése-
kért az Idősügyi Tanács nem vállal felelősséget. Az Idősügyi Tanács felelősséget 
vállal a kiállítási helyszínre szállítása és visszaszállítása, illetve a kiállítás ideje 
alatt az alkotásokért. A kiállíTáSról További felvilágoSíTáS 
kérheTő a (06 20) 233-5078-as telefonszámon.

A II. kerületi Idősügyi Tanács felhívása 
60 év feletti amatőr alkotóknak

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

Kortalanul
kreatívkreatív

A II. kerületi Idősügyi Tanács helytörténeti sétára várja a városrészünkben élőket OKTÓBER 3-án 10 
órától. A séta a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Fenyves utcai telephelyéről 
(1026 Fenyves utca 1-3.) indul. Tervezett útvonala és látnivalói: Szabó Lőrinc iskola, Nagy Lajos tér, 
Lotz Károly utca, Küküllő utca 1. lakóépület, Gábor Áron-emlékmű, Szilágyi Erzsébet-emlékkút, Pasaréti 
Református Gyülekezeti Ház.

A találkozó helyszíne megközelíthető pár perces sétával a 149-es autóbusz Fenyves utcai végállomá-
sától. A helytörténeti sétát Kapovits Réka okl. építészmérnök vezeti. Időtartama kb. 1 óra, eső 

esetén elmarad. A séta térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A csoport létszáma 
maximum 20 fő. Jelentkezni a seta@masodikkerulet.hu e-mail-címen (név, e-mail-cím, 
telefonszám megadásával) szeptember 24-től lehet.A II. kerületi

Idősügyi 
Tanács 

programja
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belgyógyáSzAT 
• cukorbetegség, elhízás, magas vérnyo-

más, szív- és érrendszeri betegségek koc-

kázatának szűrése • testzsírmérés és dieteti-

kai tanácsadás • vastagbélrákszűrés • Új VIzs-

gálATI lEHETőség: testtömegindex-, testfolya-

déktartalom- és izomtömeg-meghatározás

UrológiA
• prosztataszűrés

nőgyógyáSzAT
• méhnyakrákszűrés • emlővizsgálat 

• Mammográfiás szűrés a Kapás utcá-

ban (A  mammográfiás szűrővizsgálatot 

40 éves kortól végzik el azon hölgyeknek, 

akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta 

egy év eltelt. Valamennyi, vizsgálatra jelentkező 

hölgy hozza magával személyes dokumentumait, 

valamint mammográfiás előzményeit.)

gégéSzeT 
• korai stádiumú daganatok felismerése 

• tanácsadás

TüdőgyógyáSzAT 
• légzésfunkciós vizsgálat

• CO-mérés (főként dohányzók esetében 

fontos) • COPD-teszt (kérdőíves szűrés) 

SzeméSzeT
• zöld- és szürkehályogszűrés

PSzichológUS
• egyéni konzultáció lelki, érzelmi nehéz-

ségekkel (pl. stressz) kapcsolatban

bőrgyógyáSzAT
• bőrdaganatszűrés

SzűréSi TAnácSAdáS

egéSzSégnAPokAT

A SzűrővizSgálATok TerüleTei A kAPáS éS A kÖzSégház UTcAi rendelőkben:

Ön mennyire
egészséges?

kerületünk felnőtt lakosai számára.

Az Egészséges II. Kerüle-
tért prog ram keretében 
NOVEMBER 17-én a 
Kapás utcai szakrendelő-
nél ismét nordicwalking- 
oktatást tart dr. Törös Edit 
reumatológus főorvos. 
A csoportok óránként in-
dulnak: az első 9, az utol-

só 12 órakor. Botokat biztosítanak, de az érdeklődők 

lehetőség szerint hozzák magukkal a sajátjukat.

Nordicwalking-oktatás

2018. szEptEmbEr 29.
(szombat) 9-16 óráig Pesthidegkút, 

Községház utcai rendelő 

(1028 községház u. 12.)

2018. NOVEmbEr 17.
(szombat) 9-16 óráig II. Kerületi 

Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 

Kapás utcai szakrendelő 
(1027 kapás u. 22.)

A Budapesti Szent Ferenc Kórház – az önkormányzattal együttműködve egy további szűrőnap 

keretében kardiológiai szűrést végez. szűrővizsgálatok: kérdőíves szív- és érrendszeri koc-

kázatfelmérés, EKG-vizsgálat, vérnyomásmérés, SpO2-mérés (oxigén szaturáció), kérdőíves 2-es 

típusú cukorbetegség kockázatának felmérése, BMI-index-számítás, indikáció esetén vérvizsgálatok (csak 

éhgyomri vizsgálatokat végeznek gyorstesztekkel), vércukor- és koleszterinszint-, HbA1c mérés. Egyéb 

kiegészítő vizsgálatok: egyéni diétás tanácsadás, légzésfunkciós és dopplervizsgálat előjegyzése kérhető 

a szűrés napján. Orvosi előadásokkal és gyógytorna tanácsadással várják az érdeklődőket.

kArdiológiAi SzűréS

www.szentferenckorhaz.hu

2018. NOVEmbEr 24-éN
(szombat) 9-16 óráig

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

A II. Kerületi Önkormányzat idén ősszel is

több helyszínen szervez díjmentes és önkéntes

A Községház és a Kapás utcai belgyógyászati 

szűrések alkalmával megállapított, 

magas kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező 

páciensek célzott, kiegészítő szűrése.

2018. dEcEmbEr 8.
(szombat) 9-16 óráig

Célzott, kiegészítő szűrés a 
pulzus Központban

(1024 fillér u. 4.)
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A gyerekekről, az összefogás és a szeretet megtartó erejéről beszélt az ünnepi szentmisén Böjte Csaba

Aki elindul a szeretet útján, az célba ér
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 25. születésnapja alkalmából a máriaremetei kegytemplom sza-
badtéri oltáránál celebrált misét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szeptember 15-én. Az ese-
ményen részt vett Láng Zsolt polgármester és II. kerületi önkormányzati képviselők is.
 

Negyedszázada alapította Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes a Dévai Szent Ferenc Alapít-
ványt, hogy így nyújtson segítő kezet ez idáig 
összesen hatezer – veszélyben lévő, mélysze-
génységben élő és árva – gyereknek. A jubileum 
alkalmából ötszáz erdélyi gyermek érkezett Bu-
dapestre, akik neves művészekkel közösen adtak 
jótékonysági koncertet a Papp László Budapest 
Sportarénában. Az ünnep Máriaremetén mi-
sével folytatódott. Csaba testvér hálát adott a 
Jóistennek és a Fájdalmas Anya Ünnepén kö-
szönetet mondott a Boldogságos Szűz Máriának 
is. – Az élet olyan, mint a nappal és az éjszaka, az 
örömhöz és a fényhez hozzátartozik a nehézség, 
a küzdelem, a szenvedés. A mai világ szeretne 
minden problémát megoldani, elhárítani. Pedig 
a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, aki utá-
nam akar jönni, vegye vállára a keresztjét és úgy 
kövessen! Áldozat, fájdalom és küzdelem nélkül 
nincs élet. Anélkül nehéz bejutni a mennyek 
országába.

Példaként hozta a gyerekek nevelését, ami 
„macerás dolog”, hiszen kedvében jár az ember 
a szülöttének, mégis rossz jegyet hoz, esetleg 
betöri az ablakot. – De a szeretet nem jutalom, 
hanem orvosság! Nem annak kell adni, aki 
megérdemli, hanem mindenkinek, és legin-
kább annak, akinek szüksége van rá. A legrosz-
szabbat kell leginkább szeretni, mert aki elin-
dul a szeretet útján, az célba ér – hangsúlyozta. 
Hozzátette, hogy a nagycsütörtök és nagypéntek 
végén sincsen happy end, nem válik semmi 
jóvá, Krisztusnak meg kell halnia a kereszten. 
Mégis, ez a mi megváltásunk, aki mindvégig 
kitart a szeretet útján, az üdvözül. Beszélt ar-
ról is, hogy a gyerek a legjobb orvosság a ba-
jokra, minden fájdalmat elmulaszt. A bizalom 
kapcsán mesélt egy kisfiúról is, aki rengeteg 
bosszúságot okozott a nevelőinek. Felnőttként 
azonban visszatért Dévára nevelőnek, és ma 
már a petrozsényi házat vezeti feleségével. 

Az ünnepi esemény házigazdája Esterházy 
László kanonok esperes plébános volt. A mi-
sén a szovátai gyermekkórus énekelt.

NZSA

Láng Zsolt polgármester és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
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2018/15 – szeptember 22. HITÉLET 13. OLDAL

PASAréTi PádUAi SzenT AnTAl-TemPlom: SZEPTEMBER 29-én 17 órakor 
óvodások miséinek kezdete, 19.30-kor a Szent Antal kórus egyházzenei hangversenye 
a Szent Főangyalok ünnepén, műsoron: Liszt Ferenc: Beati pauperes spiritu… részlet a 
Krisztus Oratóriumból (km. Hausenblasz Máté, ének), Inno a Maria Vergine (Himnusz 
Szűz Máriához) km.: Czékus Jób (orgona), Orbán György Pannonhalmi Mise (1996), ve-
zényel Déri András (a koncert létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap és magánszemélyek 
támogatták). SZEPTEMBER 30-án a templom előtt ferences könyvek vására (1026 
Pasaréti út 137.).
káJoni JánoS ferenceS kÖzÖSSégi ház: SZEPTEMBER 24-én 19 órakor a 
Ferences lelkiségi kurzus keretében P. Varga Kapisztrán OFM előadása. OKTÓBER 1-jén 
Szent Ferenc Intelmei 1. címmel P. Berhidai Piusz OFM előadása. OKTÓBER 5-én 19 
órakor Szentföldi képek, Mária útja a Szentföldön címmel P. Várnai Jakab OFM előadása. 
OKTÓBER 8-án 19.30: A katolikus világ ezer arca – Kereszténység öt földrészen, Miért 
látszott Magyarország missziós területnek Indiából nézve? Benvin Sebastian Indiából 
származó verbita szerzetes az indiai Kerala tartomány keresztény életével ismertet meg 
(1025 Szilfa u. 4.).
orSzágÚTi ferenceS TemPlom: SZEPTEMBER 24-én 18–19.30-ig a Szent-
ségimádás iskolája címmel előadás- és imádságsorozat indul. SZEPTEMBER 30-án, 
OKTÓBER 1-jén és 2-án a 18 órai szentmisén Szent Ferenc-triduum. OKTÓBER 
3-án 18 órakor ünnepi szentmise Szent Ferenc tiszteletére és megemlékezés boldog 
haláláról (Tranzitus), majd agapé a hittantermekben. OKTÓBER 6-án plébániai csa-
ládos kirándulás a Budai-hegységbe (találkozó Nagykovácsiban 9.50-kor). OKTÓBER 
11-én 19.30: Házas esték-sorozat Lothringer Éva szociális testvér, családterapeutával 
Háza-sokk?? KULTúRSOKK! – a házasság mint a kultúrsokk helye, jelenségek, válságok 
és kiutak egy családterapeuta szemszögéből. OKTÓBER 13-án 17 órakor óvodások 
szentmiséje. OKTÓBER 14-én 16.30-kor Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész hang-
versenye (1024 Margit körút 23.).
PASAréTi reformáTUS TemPlom: SZEPTEMBER 23–30-ig őszi evangelizációs 
hét, minden este 18 órakor igét hirdet Balicza Iván ny. lelkipásztor. A hét összefoglaló 
címe: Egy ember, akire rátalált az evangélium (ApCsel 8, 26-39). OKTÓBER 5-én 18 
órakor a Világ-egyetemi sorozat keretében dr. Varga Gergely, a nemzetközi kapcsola-
tok szakértője tart előadást Nagyhatalmak tündöklése és bukása – geopolitika a Biblia 
tükrében címmel. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cimbAlom UTcAi megmArAdáS reformáTUS TemPlom: SZEPTEMBER 
28–30-ig gyülekezeti hétvége Galyatetőn a Református Konferenciaközpontban. OK-
TÓBER 3-án 18 órakor a Reformációs örökségünk sorozat keretében Hegedűs Gyöngyi 
költői estje. OKTÓBER 7-én a 10 órai istentisztelet keretében megemlékezés az aradi 
vértanúkról és Batthyány Lajos miniszterelnökről. Közreműködik: Juhász Zoltán furulyás. 
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, 
hegedus.cimbalom@gmail.com, (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PeSThidegkÚTi reformáTUS TemPlom: SZEPTEMBER 30-án 8 és 10 órakor 
„szószékcserés” vasárnap, vendég igehirdető: Márkus Tamás (Őrmező). OKTÓBER 7-én 
8 és 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, 
www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
PeSThidegkÚTi evAngélikUS gyülekezeT: OKTÓBER 6-án 10-16 óra között 
országos evangelizáció (Deák téri evangélikus templom). A gyülekezeTi Teremben 
OKTÓBER 3-án 19 órakor felnőtt Bibliaóra (1029 Zsíroshegyi út 47.). ÚJ SArePTA: 
minden csütörtökön 18 órakor imafélóra (Máriaremetei út 88.) pesthidegkut.lutheran.hu.
máriAremeTei bAzilikA: OKTÓBER 4-én 7 órakor szentmise a papi és szerze-
tesi hivatásokért. OKTÓBER 5-én a 10.30 órai szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 
20.30-kor rózsafüzérima a szabadtéri oltárnál. OKTÓBER 6-án az aradi vértanúk napján 
10 órakor rózsafüzérima, utána szentmise. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
zarándoklata, a 10.30 órai szentmisét Snell György segédpüspök tartja. OKTÓBER 7-én 
16.30-tól szentségimádás. OKTÓBER 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén a szent-
misék 7 és 10.30 órakor kezdődnek. Rózsafüzér-imádság hétköznaponként 10 órakor 
(1029 Templomkert u. 1.).
bUdAi gÖrÖgkATolikUS TemPlom: OKTÓBER 1-jén az Istenszülő oltalmá-
nak ünnepén 9 és 17.30-kor szent liturgia. Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30-17.30 
óra között (1027 Fő u. 88.). gÖrÖg gÖdÖr: Keddenként 19 órakor az egyetemisták 
részére, péntekenként 15.30 órakor a középiskolások részére hittan és közösségi alka-
lom (Pengő köz).
bUdAvári evAngélikUS TemPlom: OKTÓBER 7-én 11 órakor hálaadó vasár-
napi istentisztelet a természetért és a terményekért. Kedden 18 órakor bibliaóra, pénteken 
17.30-kor konfirmációs óra, hittanóra, szülőknek bibliaóra, ifisek csoportja. Csütörtökön 9 
órakor imaközösség, 10 órakor nyugdíjaskör (1014 Táncsics M. u. 28.). OKTÓBER 6-án 
10-16 óra között országos evangelizáció (Deák téri evangélikus templom).

Események kerületünk templomaiban
A máriaremetei szentmisét megelő-
zően Böjte Csaba interjút adott la-
punknak. Beszélgettünk a jubileumi 
ünnepségsorozat önbizalom-növelő 
erejéről, mesélt pályája kezdetéről 
és elárulta azt is, miért érnek meg 
minden fáradságot a gyerekek.

– Én még ennyi gyerekkel nemhogy 
Budapesten, máshol sem voltam soha. 
83 házunk van, körülbelül negyvenből 
jött el velünk félezer gyerek. Az  isteni 
gondviselésben és a jó emberekben na-
gyon kellett hinnünk, és sikerült. Óriási 
élmény mind nekik, mind nekem. Sokan 
nem jártak még másik országban. Nem-
zeti és vallási identitásuk megőrzését is 
segíti ez az utazás. Nagyon hálás vagyok 
a fogadócsaládoknak, akik vendégül lát-
ták őket, és persze mindazoknak, akik 
segítettek abban, hogy ez a három nap 
ilyen kerek legyen.

Miért tartotta fontosnak, hogy Bu-
dapesten ünnepeljenek?

Trianon kicsit megvágta ennek a népnek 
a szövetét, a hajszálereket újra össze kelle-
ne kötni, hogy az emberek barátkozzanak, 
csodálkozzanak rá a mi vidékünkre is, és 
lássák meg, mondjuk azt, hogy a gyimesi 
gyerekek milyen aranyosak. Az ottani em-
berek meg csodálják meg Magyarország 
fővárosát, hogy „jé, mekkora!” Itt is, ott 
is vannak nagyszerű emberek. Ezért is 
ragaszkodtam ahhoz, hogy ne egy panzi-
óban legyünk elszállásolva, hanem csa-
ládok vigyék haza a gyerekeket. Volt, aki 
két-három gyereket is fogadott, és amikor 
találkoztunk, újságolta, hogy milyen ked-
vesek voltak. Ilyenkor címeket cserélnek. 

A kezdet kezdetén a miséjén kére-
gető kicsiket karolta fel, enni adott 
nekik, 1993-ban szervezte az első tá-
bort. Majd amikor egy kislány sírva 
tudakolta, hogy nem lehetne-e egész 
évig tartó tábort szervezni, akkor bele-
vágott. Idén több mint 80 településen 
2100 gyerek kezdte a tanévet. Sejtette, 
hogy ez lesz belőle?

Gyakran mondom a kollégáknak és a 
gyerekeknek is, hogy biztosítsunk tág teret 
az isteni gondviselésnek. Annak idején 
sokat síeltem a Hargitán; amikor az em-
ber jön le a pályán, akkor mindig csak a 
következő másodpercre figyel. Nem lehet 

ezt matematikával leírni, a helyzet hozza 
a megoldásokat. Huszonöt éve a kom-
munizmus és a szegénység állt a gondok 
hátterében, most úgy érzem, sokszor a 
fejekben van a baj. A papok feladata fényt 
gyújtani, hogy a fiatalok és a felnőttek is 
világosabban lássanak. 

Internetes honlapokon is sokan kö-
vetik a tanításait…

Nem szociális munkásnak, hanem peda-
gógusnak érzem magam. úgy gondolom, 
meg kell tanítani mindenkit úszni, autót 
vezetni és a tízparancsolatra, a szere-
tet parancsára is. Jézus varázsvesszőt 
adott mindannyiunk kezébe. Az életünk 
mennyországgá válhat, ha nem térünk le 
a szeretet útjáról! Ha türelmesek és jósá-
gosak vagyunk egymáshoz, akkor a saját 
házunkban, a nappalinkban is megtaláljuk 
majd az elveszett paradicsomot. Nem kell 
messzire menni. El kell kezdeni szeretni, 
és mást is a békére biztatni. 

Ha valaki segítené az alapítvány 
munkáját, hol kezdje? 

Nagyon hálás vagyok a személyes kap-
csolatokért. Hoztunk rengeteg naptárat, 
benne házaink vezetőinek elérhetőségével. 
Arra biztatunk mindenkit, hogy jöjjön el, 
kopogtasson be, vagy csak írjon e-mailt, 
a házvezetők örömmel válaszolnak majd 
neki. Ha csak engem keresnek, az lassítja 
a folyamatot. 

A házak fenntartása nagyon sokba ke-
rül. De az elején is azt mondtam, ha egy-
millió ember ad száz forintot egy évben, 
az már százmillió forint. Kevéssel is lehet 
segíteni! Sok kicsi vízcsepp óriási hajókat 
hordoz a hátán, a Szent Ferenc Alapítvány 
is egy ilyen nagy hajó, amelyet ezek az 
apró cseppek tartanak fenn.

Miért éri meg a rengeteg fáradság 
és munka?

Ha egy asztalos elkészít egy bútort, az 
nagy valószínűséggel húsz év múlva is úgy 
marad. A gyerek egy különleges anyag. Mi 
neveljük, alakítjuk, de úgy vagyunk vele, 
mint a kútásó a vízzel. Magától fakad fel 
benne a kincs, mi meg csak csodálkozunk, 
és a víz bizony a kútásó szomját is oltja. 
A gyerek az egy csoda!

Milyen érzésekkel indul haza hol-
nap?

Fontos volt a közös ünneplés. Sok olyan 
gyerek lakik nálunk, akin keresztülléptek, 
aki az utcán koldult, bajba került a bőrszíne 
miatt. Most majd el tudom mondani ne-
kik, hogy lám, Magyarország legnagyobb 
művészei értékesnek tekintették őket, Pin-
tér Béla odatérdelt melléjük, Oláh Ibolya 
együtt énekelt velük. Ha nekik sikerült, 
neked is sikerülhet! Biztos, hogy ez az 
út önbizalmat adott nekik, és talán majd 
nagyobb lendülettel állnak neki annak a 
fránya szorzótáblának, amit Erdélyben is 
pont olyan nehéz megtanulni, mint Ma-
gyarországon. Novák ZSóFi ALiZ

A gyerek az egy csoda!
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október 26. 
péntek 
18.00

DUNA SZIMFONIKUS 
ZENEKAR

A 2800 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 Kultúrkúria, 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.
Helyfoglalás érkezési sorrendben.

A ·Törös Alapítvány 2011· 
5. jubileumi jótékonysági hangversenye 
a II. kerület egészségéért

Közreműködik:   Polgár Éva zongoraművész (USA)
Vezényel:    Kanai Toshifumi (Japán)
Művészeti vezető:   Szklenár Ferenc 
Műsorvezető:   Mohai Gábor Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművész

Műsoron:    Mozart: 40. szimfónia g-moll K. 550
                    Mozart: C-Dúr zongoraversenye a K. 467. 2. tétel
                    Rachmaninov: 2. c-moll zongoraverseny

Fővédnök:    Dr. Láng Zsolt polgármester
Védnökök:    Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke
                       Dubrovay László, Kossuth-díjas zeneszerző

Szervező:   Törös Alapítvány 2011
Helyszín:    Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi  tér 5/A)  
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Kizárólag 5000 Ft-os támogatói jegyek vásárolhatók személyesen az Interticket hálózat értékesítési pontjain, jegyirodáiban, 
elektronikusan a www.jegy.hu weboldalán.
Helyfoglalás érkezési sorrendben.

A ·Törös Alapítvány 2011· 
5. jubileumi jótékonysági hangversenye 
a II. kerület egészségéért

Közreműködik:   Polgár Éva zongoraművész (USA)
Vezényel:    Kanai Toshifumi (Japán)
Művészeti vezető:   Szklenár Ferenc 
Műsorvezető:   Mohai Gábor Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművész

Műsoron:    Mozart: 40. szimfónia g-moll K. 550
                    Mozart: C-Dúr zongoraversenye a K. 467. 2. tétel
                    Rachmaninov: 2. c-moll zongoraverseny

Fővédnök:    Dr. Láng Zsolt polgármester
Védnökök:    Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke
                       Dubrovay László, Kossuth-díjas zeneszerző

Szervező:   Törös Alapítvány 2011
Helyszín:    Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi  tér 5/A)  
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„A zenének teremtő és összetartó ereje van”

A koncertnek, amelynek fővédnöke Láng Zsolt 
polgármester, idén is a Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ ad otthont. A színpadon idén 
is a Duna Szimfonikus Zenekart köszönthet-
jük, az est karmesterét, Kanai Toshifumit már 
tavaly megismerhette az itteni közönség, 
szólistája, Polgár Éva zongoraművész viszont 
most először lép fel a II. kerületi művelődési 
központban.

– A zenének teremtő és összetartó ereje 
van, ezért örömmel vállalok fellépést és szer-
vezői szerepet jótékonysági rendezvényeken 
– mondta el a fiatal zongoraművész. – Ép test-
ben ép lélek. A lélek épségéhez a kultúra, azon 
belül a zene befogadása rendkívüli mérték-
ben hozzájárul. Hiszek abban, hogy akit a zene 
szelleme megérint egy ilyen jellegű esemény 
alkalmával, az fogékonyabbá válik környeze-
tének igényeire, illetve azok ápolására. 

A koncert bevételével a II. kerület egész-
ségügyi ellátását támogatja a rendező alapít-
vány. Fontosnak tartja, hogy ilyen módon is 
tegyünk az egészségügyért?

Feltétlenül. Fontos, hogy ennek a ní-
vós hangversenynek a bevétele elősegítse a 
II. kerület egészségügyi ellátásának fejlesz-
tését. Első, az egészségüggyel kapcsolatos 
jótékonysági estemet a Salus Orthopedtech-
nikai Kft.-vel közösen rendeztem a gerinc-
ferdüléssel élő gyerekek korzettes táborának 
megalapításáért a Vakok Intézetének Nádor 
Termében. A tábor több mint tíz éve növekvő 
népszerűséggel és hatékonysággal működik. 
Saját gerincferdülésem fegyelemre és aláza-
tosságra tanított, ezekre a kvalitásokra a ze-
nében is szükség van. Az egészség és a zene 
kölcsönhatása tehát végigkísér az életutamon. 

A Törös Alapítvány első ízben 2014 február-
jában rendezett jótékonysági koncertet a II. 
kerületiek jobb egészségügyi ellátása érdeké-
ben. Az első hangverseny hagyományterem-
tőnek bizonyult, az alapítvány azóta minden 
évben hívja és várja azokat a zenebarátokat, 
akik egészségünk ügyét is szívükön viselik. 
Ahogy az alapítvány névadója és életrehívó-
ja, a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi 
Szolgálatának reumatológus főorvosa, dr. 
Törös Edit lapunknak elmondta, az esemény 
célja változatlanul a II. kerületi lakosság minél 
korszerűbb, hatékonyabb és színvonalasabb 
egészségügyi ellátásának elősegítése.
 

Lépett már fel a Duna Szimfonikus zene-
karral, illetve a japán karmesterrel, Kanai 
Toshifumival? 

Kanai Toshifumi karmester úrral először fo-
gunk együtt színpadra lépni. Minden új szakmai 
találkozás izgalommal és várakozással tölt el. 
A Duna Szimfonikus Zenekarral ez lesz a má-
sodik közös fellépésünk. Első együttműködé-
sünk Vásáry Tamás vezényletével szintén jóté-
konysági célból valósult meg ez év májusában a 
Duna Palotában. A Duna Szimfonikus Zenekar 
művészeti vezetője, Szklenár Ferenc és a zene-
kar tagjai szakmailag és emberileg is csodálatos 
partnereim voltak abban, hogy a hangverseny 
bevételéből egy tehetséges magyar zongorista 
részvételét támogassuk a novemberben meg-
rendezendő Los Angeles Nemzetközi Liszt-ver-
senyen, melynek igazgatója vagyok. 

A műsoron Mozart- és Rahmanyinov-mű-
vek szerepelnek. Szívesen játszik ezektől a 
zeneszerzőktől? 

Mozart és Rahmanyinov a zongoraverseny 
műfajának élenjárója. Mindkét zeneszerző dal-
lamvilága és virtuozitása magával ragadó és közel 
áll hozzám. Rahmanyinov 2. c-moll zongoraver-
senyének elsajátítása régi álmom volt, aminek 
októberi előadása a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban méltó folytatása lesz a Duna Palo-
tában és a lipcsei Gewandhausban bemutatott 
koncerteknek. A klasszikus repertoártól a kor-
társig nyitott vagyok minden zeneszerzői kor-

szakra. Előszeretettel játszom Mozart, Liszt, De-
bussy, Kodály, Bartók és Rahmanyinov műveit. 

A jótékonysági koncert a II. kerületben a 
II. kerületieket segíti. Önnek van kötődése 
városrészünkhöz?

A helsinki Sibelius Akadémián és a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
töltött tanulmányi éveim befejeztével két évig 
tanítottam zongorát a Marczibányi téren talál-
ható Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Isko-
lában. Ehhez az időszakhoz, így a II. kerülethez 
szép emlékek és barátságok fűznek. Örömömre 
szolgál, hogy ezúttal zongoraművészként térhe-
tek vissza a kiváló Duna Szimfonikus Zenekar 
szólistájaként, és tehetségemmel hozzájárulha-
tok a jótékonysági esthez. Ezúton köszönöm a 
szervezőknek a megtisztelő felkérést, és szere-
tettel várok mindenkit a hangversenyre.

Péter ZSuZSANNA

OKTÓBER 8-án 18.00 órától a II. kerület díszpolgára, 
Prof. Dr. Bagdy Emőke tart előadást A lelki élet fur-
fangjai – egyensúlyvédő fondorlatok és veszélyelhárító 
manőverek a lelki életben címmel.

Hogyan „működik” a lelkünk? Sokat használjuk ezt a 
szót, de nem tudjuk, milyen csodálatos rendszer- és mű-
ködési szabályszerűségek jellemzik. Az előadás felnyitja 
az ismeretlen világ ajtaját, bevezet a lelki labirintusba, 

megismertet azokkal a működésekkel, amelyekkel énünk 
a valósághoz igazodik, és elemzi az ösztönvilág feletti 
humán uralom erőit, a lelkiismereti rendszer működését, 
a lelki egyensúlyvédő és feszültségcsökkentő módokat. 
Megismerkedünk a hasítás, idealizálás, devalválás, tagadás, 
azonosulás, elfojtás, annullálás, projekció, kompenzálás, 
túlkompenzálás, intellektualizálás, reakcióképzés, az ela-
boráció és szublimáció erőivel, valamint elemezzük az 

álom, a fantázia és a kreativitás lelki útjait. Ne riasszon 
meg bennünket a sok idegen név, az előadáson ráisme-
rünk ezekben a mechanizmusokban saját magunkra, 
és a humor felszabadító útján tudunk önmagunkon is 
nevetni. Belépő: 2800 Ft, elővételben: 2300 Ft (1022 
Marczibányi tér 5/a).

A titokzatos lelki élet

Jegyár: 2300 Ft

Polgár évA zongoraművész Helsinkiben és Bu-
dapesten végezte tanulmányait, mesterdiplomáját a 
Zeneakadémián kitüntetéssel vette át. Jelenleg a Uni-
versity of North Texas zongora tanszékének adjunktu-
sa, ahol 2016-ban doktorált. Még 2006-ban elnyerte a 
semmeringi Bartók Béla-zongoraverseny első díját, majd 
hat évvel később a Los Angeles Nemzetközi Liszt Verseny 
nagydíját. A Los Angeles-i verseny újonnan kinevezett 
társigazgatójaként, valamint az InterSpheres Trio kortárs 
zenei együttes alapítójaként a tehetséggondozás és a 
magyar–amerikai kulturális kapcsolatok elkötelezett 
élenjárója. Aktív nemzetközi zongorista pályafutása során 
fellépett többek közt Vásáry Tamás és a finn karmester, 
Okko Kamu vezénylete alatt. 
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 KIÁLLÍTÁSOK 
• klebelSberg kUlTÚrkÚriA: SZEPTEMBER 30-ig: Isten képére teremtve – csoportos fotóki-
állítás, az Ars Sacra Fesztivál hivatalos rendezvénye. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 
Fotóművészeti Tagozatának kiállítása (1028 Templom utca 2–10.).
• mArczibányi Téri művelődéSi kÖzPonT: SZEPTEMBER 30-ig: Apró örömök. Elkapott pil-
lanatok Kerekes Zsuzsa fotográfus utcai zsánerképeiből (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A kSh kÖnyvTár folyosóján szeptemberben Papp Iván (1918–1982) festőművész, grafikus, tanár 
kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).

 ZENE 
• klebelSberg kUlTÚrkÚriA: OKTÓBER 6., 19.00: Évfordulók nyomában – a Hubay Jenő Társa-
ság koncertje. Hajnaltól – Holdfényig. OKTÓBER 7., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Puccini: 
Pillangókisasszony, a Bécsi Staatsoper előadása felvételről (1028 Templom utca 2–10.).
• mArczibányi Téri művelődéSi kÖzPonT: OKTÓBER 1., 19.00: Calcutta trió – indiai zene-
klub. A  koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti. OKTÓBER 7., 19.00: Neil 
Young Sétány klubkoncert (1022 Marczibányi tér 5/a).
• bArTók bélA emlékház: SZEPTEMBER 26., 18.00: Emlékhangverseny Bartók Béla halálának 
évfordulóján. Csalog Gábor és a Szent Efrém Kórus hangversenye. OKTÓBER 1., 18.00: A zene világ-
napján – Kruppa Bálint (hegedű) és Dani Imre (zongora) hangversenye. OKTÓBER 13., 18.00: Mesék és 
kontrasztok – Marczi Mariann (zongora), Milan Pala (hegedű) és Horia Dumitrache (klarinét) kamara-
estje. Bartók, Schumann és Sztravinszkij műveiből (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• áTriUm: SZEPTEMBER 25., 19.30: Semmi konferencia. SZEPTEMBER 26. és OKTÓBER 6., 19.30: A fé-
lelem megeszi a lelket. SZEPTEMBER 28., 19.00 és SZEPTEMBER 29., 15.00 és 19.00: Nők az idegössze-
omlás szélén. OKTÓBER 1., 3., 19.30, OKTÓBER 2., 18.00, 20.30 és OKTÓBER 4., 21.00: Kórház–Bakony. 
OKTÓBER 5., 18.00 és 21.00: Az öldöklés istene. OKTÓBER 7., 18.00 és 21.00: A Krakken művelet. OK-
TÓBER 8., 19.30: II. Edward. OKTÓBER 9., 10., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! (1024 Margit krt. 55.).
• JUrányi inkUbáTorház: SZEPTEMBER 25., 20.00: Amphitryon. OKTÓBER 2., 19.00: Etikett, 
avagy A tökéletes ember. OKTÓBER 4., 19.00: Magyar nátha. OKTÓBER 5., 20.00: Mi és Ők. OKTÓBER 
6., 15.30 és 17.00: Kucok. OKTÓBER 6., 19.00: Radioaktív. OKTÓBER 7., 19.00: Az étkezés ártalmassá-
gáról. OKTÓBER 8., 19.00: Lefitymálva. OKTÓBER 9., 19.00: Első kétszáz évem (1027 Jurányi u. 1–3.).
• SPiriT Színház: SZEPTEMBER 26., 19.00: Megszállottság, avagy A postás mindig kétszer csenget. 
OKTÓBER 2., 19.00: Száz év magány. OKTÓBER 3., 4., 19.00: Mennyit érünk? OKTÓBER 5., 10., 19.00: 
Szilánkok. OKTÓBER 7., 15.00 és 19.00: Az ajtó. OKTÓBER 9., 19.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. OKTÓ-
BER 11., 19.00 és OKTÓBER 14., 15.00 és 19.00: Dorian Gray. OKTÓBER 12., 19.00: Closer (Közelebb). 
OKTÓBER 13., 19.00: Bernarda Alba háza. OKTÓBER 13., 19.30: Mengele bőröndje – Josef M. két ha-
lála. OKTÓBER 14., 19.30: Agyigó – egy nő sorsa a XX. században, azaz Szabó Magda: az Ember (1023 
Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• bUdAi főniX kUlTUráliS egyeSüleT: SZEPTEMBER 25.: Csapatépítés a Pál-völgyi-barlang 
közelében, sok vidámsággal, finomsággal, közösségi játékkal. SZEPTEMBER 27.: A IV. negyedéves 
program ismertetése, 17 órától festőkör. OKTÓBER 2.: A Seuso-kincs megtekintése a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. OKTÓBER 4.: A nyári kirándulások emlékezetes pillanatai. Vetítés a klubtagok képeiből 
válogatva. OKTÓBER 9-10.: Kétnapos kirándulás a Magas-Tátrába a Csorba-tótól Ótátrafüredig, a KKSI 
Bizottság támogatásával. Számítástechnika OKTÓBER 1-jétől minden második héten hétfőn 18 órától. 
Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos 
Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• A kSh kÖnyvTár és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–
19 óráig a Thirring Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• klebelSberg kUlTÚrkÚriA: OKTÓBER 6., 15.00: Csiribiri őszköszöntő családi délután. A be-
szélő fa – az ESZME és a Mesebolt Bábszínház közös produkciója. Gesztenyefa palota – a Kalimpa 
Színház mesekoncertje. Kézműves játszóház (1028 Templom utca 2–10.).
• mArczibányi Téri művelődéSi kÖzPonT: minden kedden 17.30–20.30-ig és minden 
szombaton 10.00–13.00-ig: tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. 
Minden szombaton 10.30–12.00-ig: Motolla játszóház. Minden vasárnap 10.00–12.00-ig: Kőketánc 
gyermektáncház. Minden kedden 17.00–17.30-ig: Diridongó zenede 3–7 éveseknek, minden ked-
den és csütörtökön 9.20, 10.00: Diridongó muzsika 6 hónapostól 4 éves korig. Foglalkozásvezető: 
Donáth Zsuzsi ének-zene tanár (06 20) 546-5757, diridongoposta@gmail.com. Minden csütörtökön 
9.30–10.00 és 10.30–11.00: Pliccs-placcs: festős-maszatolós foglalkozás 20 hónapos kortól 4 éves ko-
rig. Minden kedden 16.30–17.15-ig és 17.30–18.15-ig: Ovis pliccs-placcs 3–5 éveseknek, minden csü-
törtökön 16.15–17.15-ig és 17.30–18.30-ig: Pliccs-placcs suli nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak 5–8 
éves korig. Jelentkezés, információ: Bene Júlia (06 70) 317-5199, pliccsplaccs@gmail.com. OKTÓBER 6., 
9.00–12.00-ig: Babaholmibörze. OKTÓBER 8., 9.30–12.00-ig: Baba- és gyermekhordozási tanácsadás. 
A részvétel díjtalan, de előzetes jelentkezés szükséges: Segesdi Edina (06 30) 221-7399, edina.seges-
di@gmail.com (1022 Marczibányi tér 5/a).

Dalnokklub
Versek, dallamok, gondolatok
Vendég: 

OBERFRANK PÁL
Jászai Mari-díjas színmű-
vész, a Veszprémi Petőfi 
Színház igazgatója

október 14. 
vasárnap 19.00

október 5. 
péntek 19.00
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Presser Gábor -
Sztevanovity Dusán - Horváth Péter:

A PADLÁS
a SZINDRA Társulat 
előadása
Rendező: FÖLDESSY MARGIT
Producer: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
(Marczibányi Téri Művelődési Központ, Klebelsberg Kultúrkúria)

TORZONBORZ 
VISSZATÉR
a Bóbita Bábszínház 
előadása 4 éven felülieknek

október 14. 
vasárnap 16.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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szeptember 29. szombat  19.00 
szeptember 30. vasárnap 11.00 
PRESSER – SZTEVANOVITY – HORVÁTH 

A PADLÁS 
A Szindra Társulat előadása 
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

marczi.hu

szeptember 27. csütörtök 19.00 
KÉPZELT RIPORT EGY  
AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL 
A Szindra Társulat előadása 
Zene: PRESSER GÁBOR 
Dalszöveg: ADAMIS ANNA 
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

szeptember 26. szerda 19.00 
MAKSAMÉTA HUMORKLUB 
Vendég: BELEZNAY ENDRE színész, humorista 
Házigazda: MAKSA ZOLTÁN  
                      Karinthy-gyűrűs humorista

SZEPTEMBER 27-én 17.30-tól ismét érdekes beszélgetésre hívja látogatóit a Marczibányi Téri 
Művelődési Központ. A  Marczi-estek elnevezésű pódiumbeszélgetés-sorozat vendége ezúttal 
Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas énekes, érdemes művész, tanár, a Krónikás Zenede alapí-
tó igazgatója lesz. A beszélgetést ezúttal is Zsebők Csaba történész, publicista vezeti. 

A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők személyesen a 
művelődési központ információs pultjánál (1022 Marczibányi tér 5/a). Információ: (06 1) 212-
2820, informacio@marczi.hu.

 NYUGDÍJASOKNAK 
• bUdAi nAPSUgár nyUgdíJASklUb: SZEPTEMBER 26.: Kirándulás Szolnokra a Repülőmúzeumba. 
OKTÓBER 3-4.: Kirándulás Sárvár és Celldömölk környékére. OKTÓBER 10.: Városi séta Kisbéren. OKTÓBER 
17.: Ismerkedés a Kenderesen lévő emlékhelyekkel. Bővebb felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös telefonon, 
illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen kapható.
• A mArczibányi Téri művelődéSi kÖzPonT nyUgdíJASklUbJA: OKTÓBER 4., 15.00: az Idő-
sek világnapja alkalmából Dalok a szerelemről. Létay Dóra és Éliás Gyula műsora (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A nefeleJcS nyUgdíJASklUb OKTÓBER 5-én 14 órától tartja következő klubnapját, amelyre sze-
retettel várja az érdeklődőket. Helyszín:1027 Fazekas u. 19–23., földszint. Klubvezető: Besenyei Zsófia, 
besenyeizsofi@gmail.com.
• Az orSzágoS nyUgdíJAS Polgári egyeSüleT II. kerületi szervezete OKTÓBER 3-án Szegedre 
megy a Móra Ferenc Múzeumba. Találkozó 7.20-kor a Nyugati pályaudvaron az induló-érkező tábla alatt, 
jegyvétel a 7.53-as Intercityre. Szegedről kora délután vissza. OKTÓBER 17-én 16 órától találkozás a klub-
helyiségben: vetítettképes beszámoló Iránról (Keleti Károly utca 13/b).

 KIRÁNDULÁSOK 
• TerméSzeTvédő TUriSTák kÖre: a buszos utak a Széna térről, a Mammut II.-vel szemből indulnak 
7.00 órakor, találkozó 6.45-kor. SZEPTEMBER 29.: Medves, Kisterenye, Rónabánya, Ajnácskő, Somoskő, Sal-
góbánya. Gyalogtúrák: SZEPTEMBER 30.: Gödöllői-dombság. Erdőkertes, Domonyvölgy. Találkozó 9 óra, 
Újpest, Városkapu. OKTÓBER 7.: Pilis. Tahi hídfő, Visegrád. Találkozó 8 óra, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. 
További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TerméSzeTbAráT SPorTkÖr: SZEPTEMBER 30.: Vértes. Várgesztes–Gánt. Találkozó 6.45, Déli pu., 
pénztárak. Túravezető Dobi Zoltán: (06 30) 855-4935. OKTÓBER 7.: Budai-hegység, gombatúra. Apáthy-szik-
la, Erdőalja út. Találkozó 9.00, Batthyány tér, 11-es busznál. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• klebelSberg kUlTÚrkÚriA: SZEPTEMBER 25., 18.30: A négy nagy egyházatya. OKTÓBER 9., 18.30: 
Szent Orsolya – Ludmann Mihály művészettörténész előadásai. SZEPTEMBER 26., 18.00: Ablak a nagyvilágra 
– Italia nostra. Dr. Szörényi László prof. emeritus, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos ta-
nácsadójának, Magyarország 1991–1995 közötti római nagykövetének előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• mArczibányi Téri művelődéSi kÖzPonT: Csodák, rejtélyek és katasztrófák – Történelmi for-
dulópontok a piramisoktól a maja világvégéig. Antalffy Péter történész új előadás-sorozata. SZEPTEMBER 
24., 18.30: Salem – boszorkányság, rettegés és falusi civódások. OKTÓBER 4., 18.30: A piramisok titkai – is-
tenek, piramisépítők és ókori traumák nyomában. OKTÓBER 2., 19.00: Miért örök az örök város, Róma? 
A toszkán reneszánsz kibontakozása az építészetben és a képzőművészetben. Előadó: Bálint Bertalan épí-
tész, belsőépítész, képzőművész (1022 Marczibányi tér 5/a).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• klebelSberg kUlTÚrkÚriA: SZEPTEMBER 26., 18.00: Zöldág Ékszerkészítő Műhely. OKTÓBER 17., 
18.00: Zöldág Selyemfestő Műhely (1028 Templom utca 2–10.).
• mArczibányi Téri művelődéSi kÖzPonT: DECEMBER 10-ig hétfőnként 19.00–22.00: Kreatív 
írás. Vezeti: Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos 
Ildikó: 212-2820; (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).

Marczi-estek

SéTA Az egéSzSégérT – JóTékonySági ProgrAm
 A II. kerületi székhelyű Magyar Tüdőfibrózis Egyesület a Semmelweis Egyetem Pul-
monológiai Klinika és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság támogatásával a Nemzetközi 
Tüdőfibrózis Hét alkalmából SZEPTEMBER 29-én szombaton, 14.00 órától szabadtéri jó-
tékonysági programot szervez Séta az egészségért címmel. A rendezvény lebonyolítását 
II. kerületi gimnáziumok diákjai önkéntesként fogják segíteni. Helyszín: Margitsziget, 
Nagyrét, a Szabadtéri Színpad és a 26-os busz megállója közelében. Eső esetén a Margit-
szigeti Szabadtéri Színpad aulájában rendezik meg a találkozót. A program fővédnöke: 
Dr. Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója, az 
MTA doktora.

A programon adományozni lehet a betegek mozgását elősegítő eszközökre. Az ese-
mény nyilvános, ahová minden érdeklődőt, önkéntes segítőt is vár a Tulipán utca 16. 
szám alatt található Magyar Tüdőfibrózis Egyesület.
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– Éld át a tánc élményét! – ez lehetne táncklu-
bunk mottója – kezdi a beszélgetést Simonné 
Puskás Judit intézményvezető, moderntánc- és 
klasszikusbalett-pedagógus, akit az idén Bonis 
Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal tüntet-
tek ki. – Úgy gondolom, mindenkinek jár, hogy 
megélhesse azt a nagyszerű érzést, amit az esz-
tétikus mozgás és a tánc tud nyújtani. Tanítvá-
nyaink – legyenek bár kisiskolások vagy nyug-
díjasok – és pedagógusaink is arról számolnak 
be, hogy tánc közben eltűnik számukra a külvilág 
az összes nyűgével-bajával, és csak az az örömteli 
pillanat marad, amit a mozgás során megélünk. 
Mindenféle mozgás lehet örömforrás, de a tánc, 
azáltal, hogy zenére végezzük, talán még többet 
tud nyújtani testi és lelki jólétünk érdekében. Mi 
itt, a Berczik Sára Budai Táncklubban szeretnénk 
megadni ezt a csodás élményt mindenkinek, an-
nak is, akinek nincs lehetősége professzionális 
módon foglalkozni a táncművészettel.

Az intézmény névadója, egykori művészeti 
vezetője nyomdokain működik ma is. A  Ber-
czik-módszer szerinti oktatás nagyon alkalmas 
a kisgyermekkori mozgásfejlesztésre éppúgy, 
mint a már érettebb korú hölgyek rugalmassá-
gának és fittségének megőrzésére. Kiemelke-
dően színvonalas a klasszikus balett oktatása, 
amely tizennégy csoportban zajlik, valamint nagy 
hangsúlyt fektetnek a modern, kortárs műfa-
jokra is. A táncklub hagyományához tartoznak a 

Éld át a tánc élményét!
Idén szeptemberben 56. évadát kezdte meg a 
Berczik Sára Budai Táncklub. Az intézmény a 
kisgyermekkortól a szenior korosztályig kínál 
mozgáslehetőséget a legkülönbözőbb műfajok-
ban és szinteken. Négy tagozaton évente több 
száz növendék látogatja a foglalkozásokat.
 

versenyek és bemutatók is, amikor a növendé-
kek színpadon is megmutathatják ügyességüket. 

– Ettől a tanévtől új kurzusokat is indítunk. 
Különböző korosztályoknak különböző szinte-
ken kínálunk kortárstánc-tanfolyamot, vala-
mint egy eddig nálunk még nem oktatott műfajt 
is beemeltünk, ez a stretching. A szó jelentése 
magyarul nyújtás, ami jó kiegészítője lehet más 
óráknak, de önállóan is nagyon hasznos: segíti 
a hajlékonyság megőrzését, nagyon jól karban-
tartja az izmok és ízületek rugalmasságát. Má-
sik újításunk a táncbörze, amit idén tavasszal 
rendeztünk meg először. Ennek lényege, hogy az 
érdeklődők különböző műfajokat próbálhatnak 
ki térítésmentesen. Egy-egy próbafoglalkozás 
húsz percig tart, így lehetőség van egy alkalom-
mal nyolc-tíz mozgásformát is megismerni. So-

kan élnek a lehetőséggel, hogy nálunk többféle 
tanfolyamon, táncórán is részt vegyenek, így 
sokoldalúan fejleszthetik mozgásukat és élvez-
hetik a tánc örömét. Bár az órák amatőröknek 
szólnak, a foglalkozásokat profi pedagógusok 
tartják, és ahol a műfaj igényli, élő zongoraszó 
kíséri a mozgást, ami további élményt jelent a 
résztvevőknek. PZS

Egymásra talál forma, szín és funkció
Ellenpontok címmel nyílt kiállítás szeptember 18-án 
Bein Klára Ferenczy Noémi-díjas ruhatervező mun-
káiból a Klebelsberg Kultúrkúriában. A kiállítást 

Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg. A mű-
vész munkásságának és alkotásainak ismertetését 
és értékelését követően a megnyitó látogatói Bein 

Klára társművészekkel közösen tervezett öltözék-
együtteseit egy divatbemutató keretében is meg-
csodálhatták.

– Textilben élek, textilben gondolkodom – vallotta 
a kiállítás kapcsán Bein Klára. – Simogatom, érzéke-
lem, kérdezgetem az anyagot s nagy öröm, amikor 
hirtelen egymásra találunk. Megszületik az ötlet, a 
sík textil térbe fordul, egymásra talál forma, szín és 
nem utolsósorban funkció, hiszen testet körülölelő 
ruháról, hordható öltözékről van szó. A kiállításon 
az utóbbi tíz év munkáiból válogattam. Az öltözé-
keket egymástól hangulatilag eltérő, különböző 
inspirációs forrásokból merítő, összességében mégis 
egységet alkotó csoportokba rendeztem az alábbiak 
szerint: hagyományőrzés (népművészeti örökség), 
építészet (szerkezet- és szín-játék), pliszévariációk 
(erővonalak), transzparencia a díszítésben (akvarell-
hatások), transzparencia a szerkezetben (szitaszövet 
kísérletek), 1867-2017 (tisztelet Sissinek), illetve 
társművészekkel közös munkák.

A tárlat OKTÓBER 5-ig, hétköznap 8–19 óráig, 
hétvégén 10–18 óráig tekinthető meg a Klebelsberg 
Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2–10.).

A berczik SárA bUdAi Tánc-
klUb tanfolyamairól bővebb informáci-

ót a budai-tancklub.hu oldalon lehet kapni. 
A tanfolyamokra személyesen a 1022 Kapás u. 
55. szám alatt lehet jelentkezni, illetve telefonon 
a (06 1) 201-7992-es számon, vagy e-mailben a 
budaitancklub@marczi.hu címen.



2018/15 – szeptember 22. AJÁNLÓ 19. OLDAL

A kiállítást Novotny Tihamér művészettörté-
nész nyitotta meg, aki első szavaival a galé-
riavezető Olescher Tamás munkáját dicsérte. 
Mint mondta, ő olyan ember, aki hitéből ki-
folyólag is rendkívüli módon ügyel az állan-
dóságban a sokszínűségre. Az  eddig több 
mint negyven alkotót mozgató kiállításokban 
mindig vannak évről évre visszatérő szerep-
lők, de új nevek is felbukkannak. 

A művészettörténész részletes tárlatveze-
tésén sokszor bibliai idézetekkel fűszerezve 
avatta be hallgatóságát az egyes esetekben 
szemmel láthatóan hitéleti témájú, máshol 
csak elvontan, színekkel, formákkal, hangu-
latokkal éreztetett szakralitást hordozó alko-
tások mélyebb értelmezésébe. 

Sokszínűség az állandóságban
A Vízivárosi Galéria idén immár hetedik 
alkalommal kapcsolódott az országos Ars 
Sacra fesztiválhoz Fényt hozzon… című kiál-
lítás-sorozatával, amelynek keretében min-
den évben kortárs alkotók szakrális témájú 
műveit tekintheti meg a közönség. A galéria 
koncepciójának megfelelően a mostani tár-
laton összesen tíz művész többféle műfajú 
munkáit mutatták be.
 

Az idei Fényt hozzon… tárlaton kiállító mű-
vészek: Aknay Tibor – fotó, Bohus Zoltán – szo-
bor, Ganczaugh Miklós – festmény, Hager Ritta 
– gobelin, Koroknai Zsolt – videó, Kovács-Gom-
bos Gábor – festmény, Luzsicza Árpád – szobor, 
Pataki Ferenc – festmény, Ries Zoltán – digitális 
print és Somogyi Győző – grafika. PZS

A fényT hozzon… tárlat OKTÓ-
BER 2-ig tekinthető meg a Víziváro-

si Galériában (1027 Kapás utca 55., 
tel.: 201-6925; nyitva: keddtől péntekig 
13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig; 
www.vizivarosigaleria.hu).

Idén is Kutatók Éjszakája

kUTATáSok A kÖnyvTárbAn
A II. kerületben a KSH Könyvtár csatlakozik szeptember 28-án 
a Kutatók Éjszakája elnevezésű programsorozathoz azzal a 
céllal, hogy az előadások során bemutassák a könyvtárban 
folyó kutatói tevékenységek tudományos eredményeit, 
céljait és hasznosulását. 

Programok: 16.00: Kovács Csaba: Jedik Magyarorszá-
gon – A népszámlálás mint a kisebbségkutatás alapvető 
forrása. 17.00: Rovács Barna: Belső vándorlás és urbanizáció 
Magyarországon a XX. században, tematikus térképek alap-
ján. 18.00: Derzsy Márk: Statisztikus a lövészárokban. 19.00: 
Horváth Balázs: A „kemény”Keleti Károly – A harcos sta-
tisztikus. További információ kérhető a kultszervezes@ksh.
hu e-mail-címen vagy a (06 1) 345-6949-es telefonszámon 
(1024 Keleti Károly u. 5., KSH Könyvtár, Bibó István terem).
modern éPíTéSzeT PASAréTen
A Pasarét Bauhaus-titkait körbejáró sétán a résztvevők 
felfedezhetik az egész világon ritkaságnak számító Nap-
raforgó utcai mintatelepet.

A sétát a Hosszúlépés Városi Séta Kft. szervezi, vezetője 
Kapovits Réka okleveles építészmérnök. A séta hozzáve-
tőleges időtartama 2 és fél óra, mely az Orsó utcai Nagy 
Imre-ház érintése után a Nagy Lajos téren fog befejeződni. 
Találkozás: szeptember 29-én 10 órakor a Napraforgó u. 
22. számú ház előtt. A séta ingyenes, de a regisztráció 
kötelező. Regisztrálni a https://hosszulepes.org/hu/seta/
bauhaus-fordulat-a-kutatok-ejszakajan címen lehet.

rAJz éS Tánc A hild-villábAn
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Mód-
szertani Kutatóintézete (MMA MMKI) megnyitja székházát, 
a Hild-villát szeptember 28-án, a Kutatók Éjszakáján (1121 
Budakeszi út 38.).

Programok általános és középiskolás csoportok 
részére 10.00–16.00 óra között óránként. Történelmi 
rajzóra a Hild-villa kertjében; a „titkos villa” – gyerek-
program alsó tagozatosoknak; mesélj a mozdulatokkal 
– táncművészeti program alsó tagozatosoknak; Hogyan 
táncoltak régen? És miért táncoltak? – táncművészeti 
program felső tagozatosoknak. Regisztráció Sándor Eme-
se rendezvényszervezőnél a rendezveny@mma-mmki.
hu címen.

Előadások egyéni látogatók részére: 16.00: Ze-
nés barangolás magyar tájakon (Fehér Anikó); 16.30 és 
17.30: Hild-villa vezetés a házban egy építész szemével 
(Wesselényi-Garay Andor); 17.00: Fontos-e a tánc? (Bólya 
Anna Mária); 18.00: A rajzfilmek politikai vetülete (Wind-
hager Ákos); 19.00: Egy kert története (Wesselényi-Garay 
Andor). Az előadásokról részletesen a www.mma-mmki.
hu oldalon tájékozódhatnak, egyéni regisztráció a Kutatók 
Éjszakája program hivatalos weboldalán keresztül lehetséges 
a Hild-villa helyszínre keresve: www.kutatokejszakaja.hu. 

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány 
és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén először két napon át, szeptember 28-án és 29-
én lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Országszerte kétezernél is 
több ingyenes program közül lehet választani.

A programokról a kutatokejszakaja.hu
oldalon lehet részletes tájékoztatást kapni

hírek A kSh kÖnyvTárból
Próbahozzáférés a Central and Eastern Euro-
pean Online Library (CEEOL) folyóirat-gyűj-
teményéhez. A KSH Könyvtár az Elektronikus 
Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program 
keretében szeptember 28-ig ingyenes próba-
hozzáférést kapott a CEEOL folyóirat-gyűjtemé-
nyéhez. Az adatbázis többek között a Közép- és 
Kelet-Európa gazdaságával, történetével, kultu-
rális életével foglalkozó tudományos folyóiratok 
cikkeihez biztosít teljes szövegű hozzáférést. 
Az adatbázis a könyvtár olvasótermi számító-
gépeiről szabadon elérhető.

Megváltozott nyitvatartás a folyóirat-ol-
vasóban. Szeptember 10-től a KSH Könyvtár 
folyóirat-olvasójának nyitvatartása megváltozott: 
hétfőtől csütörtökig 13–19, pénteken 8–16 óra 
között látogatható (1024 Keleti Károly utca 5.).
indiAi filmhéT A PUSkin mozibAn
Az utóbbi évek hagyományait követve OKTÓ-
BER 4–10. között a kerületünkben található 
Indiai Nagykövetség ismét Indiai Filmhetet ren-
dez a Puskin moziban. Az idei filmfesztivál az 
indiai filmművészet úttörő alkotásait mutatja 
be, Captain Rahul Bali kurátor válogatásában. 
A programot az Indiai Nagykövetség védnöksé-
ge alatt és a Puskin mozi közreműködésével az 
Indian Film Festivals Worldwide (IFFW) szervezi. 

A program hét indiai filmet mutat be, a ve-
títések 19 órakor kezdődnek a Puskin moziban 
(1053 Kossuth Lajos u. 18.) 

További információ: www.indianembassy.hu . 
www.facebook.com/ICCBudapestHungary www.
iffw.co.in www.puskinmozi.hu.
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Duplatöltetű energiát ad, ha igazán  szeretnek és bíznak bennem

Mióta él Pasaréten?
Budán élünk régóta, négy éve költöztünk Pa-

sarétre, a feleségem itt talált iskolát a lányaink-
nak. Szeptember óta már a kisebbik is felsős. 
Olyan itt lakni, mint az olasz kisvárosokban, az 
embernek megvannak a törzshelyei, a kedvenc 
kávézója. Szeretem a Pasaréti teret a templom-
mal. Ez a kerület város a városban, ezer arca van 
Hidegkúttól a Frankel Leó útig, ahol egyébként 
húsz évvel ezelőtt laktam. 

Forgatott már itt?
Máriaremetén a francia iskola mögött van 

egy kertvárosi rész, az Aranyélet első évadának 
sok részét ott vették fel. Nagy ajándék volt, hogy 
közelsége miatt hajnalonként húsz perccel to-
vább alhattam. 

Mennyi alvással bírja ki a napot?
Ha hajnali háromkor alszom el, akkor is fel-

kelek hétkor, mert én viszem a lányokat – Borit 
és Orsit – az iskolába. Bár gyalog sincs messze 
tőlünk a suli, ilyenkor mégis nyernek velem 
pár percet. 

Menőnek számít, ha „apa ismert színész”?
Elszólt mondatokból derül csak ki. Amikor 

megkérnek, hogy szülinapos osztálytársnak ír-
jak, mert a kedvenc színésze vagyok. A gyere-
keim ezt érzékenyen és intelligensen kezelik. 
Kifelé élő színészek gyerekei másképp állnak 
hozzá. Ez is az oka, hogy nem ugrottam bele ve-
télkedőkbe vagy főzőműsorokba. Összeszorítana 
és a családomnak sem hiányzik.

Ha nem forgat, hogy telik egy napja?
Pintér Béla társulatának a tagja vagyok két 

évtizede, több hónapos próbaidőszakom van. 

Ha elárulom, hogy az egyik televíziós so-
rozat legnépszerűbb bűnözője az, akivel 
augusztus végén beszélgettem, akkor már jó 
páran tudni fogják, ki is ő. Thuróczy Szabolcs 
színművész elmondta, hogyan változott meg 
az élete negyvenéves korában, és beszélt ar-
ról is, hogyan tette fel a koronát filmszínészi 
pályájára Miklósi Attila szerepe. Elmagyaráz-
ta, mi a közös a színházban és a sportban, 
de mesélt rejtélyes orosz maffiózóról, valódi 
TEK-esekről, sőt a Veli bej erejéről is.
 

Ha szabad vagyok, délelőttönként futok, úszom 
és szaunázom. Mindenki a Lukácsba és a Ru-
dasba jár, kevesen ismerik az Árpád fejedelem 
útján lévő Veli bejt, azt hiszik, hogy csak egy sza-
natórium, miközben egy zseniális fürdő. Annyit 
érdemes tudni, hogy déltől pár órára bezár, de 
este kilencig nyitva tart. Nyugodt, kulturált és 
legfeljebb hat-hét ember van rajtam kívül a me-
dencében, itt tudok feltöltődni.

2015-ben kezdték forgatni az Aranyéletet, 
a sorozat utolsó évadát októbertől vetítik. Mi-
lyen volt eddig és milyen lesz ezután az élete?

Van olyan színész, aki hisztérikusan bizony-
gatná, hogy már tele van a naptára, mert ez a 
menő – nevet. – Nekem délután öttől kezdődik 
az életem a Pintér Béla-előadásokban. Össze-
sen tizenhét darabban játszom, decemberben 
lesz a következő premier. A kérdés első felére 
visszatérve, az HBO egy meleg akol volt, 2012 óta 
dolgoztam velük, Herendi Gábor Társas játékával 
kezdődött és az Aranyélet tette fel rá a koronát. 
Hat éven át minden nyáron forgattam, idén téli 
forgatások is voltak, februárban fejeztük be a 

Thuróczy Szabolcs egyik kedvenc helyén,
a Pasaréti téren

Az Aranyélet Attilája 
kisebb-nagyobb csalásokból 
biztosítja családja jólétét

A Valami Amerika 3 egyik jelenetében



2018/15 – szeptember 22. KEDVES SZOMSZÉD 21. OLDAL

Duplatöltetű energiát ad, ha igazán  szeretnek és bíznak bennem

munkát. Augusztusban Géczy Dávid Game Over 
Klub című tragikomédiájában szerepeltem. 

Sok magyar film forog mostanában?
Sokáig attól szenvedtünk, hogy nincs egy 

darab se, most már háromhetente mehetünk 
filmbemutatóra. A filmszínészeknek van mun-
ka bőven. Örülök minden felkérésnek, de köz-
ben keresem a helyes egyensúlyt, nem vállalok 
el mindent csak azért, hogy forgassak. Osto-
baság lenne.

Mi alapján dönt?
Az esendő tehetséget szeretem. Nem szim-

patikus, ha valaki nagyon nyomul. Olyan is 
van, hogy elolvasom a forgatókönyvet és nem 
értem, mit akar mondani a világról, mi fáj neki. 
Ha valaki kizárólag szórakoztatni akar, az any-
nyira nem érdekel. Az Aranyéletben minden, a 
szakmájában izgalmas személyiség találkozott. 
Egyszer adatik meg az életben, hogy minden 
összeér. Végre nem kellett finomkodni, hogy 
mit szabad elmondani és mit nem, és ez a művé-
szi szabadság előhívta a szunnyadó tehetséget is.

Az érzelmes gengszter karaktere közel áll 
önhöz?

Jobb, ha ezzel azonosítanak, és nem azt 
mondják, hogy az a tutyimutyi kretén. Sokféle 
jelzőt aggattak már rám, de nem lehet egy mon-
datban leírni, milyen vagyok. Szerettem Mik-
lósi Attilát játszani. Ha imádja magát az ember, 
az életveszély, inkább mások mondjanak véle-
ményt róla az alakításai alapján. 

Miért szerette ezt a szerepet?
Az amerikai filmekben a bűnözők azért is erős 

karakterek, mert hétköznapi szituációkba he-
lyezik őket, például túlfőzik a spagettit és ettől 
idegrohamot kapnak. Attila is vérbeli figura. 
Amikor megkérdezik a szomszédot, mit gon-
dolt róla, azt mondja: „– Kizárt, hogy milliár-
dokat sikkasztott, olyan aranyos volt a liftben is,  
krumpli volt a kezében”. Ezeket nagyon szeretem. 

Ha egy földtől elrugaszkodott, mű maffiózóvi-
lágot adnak elő, az mindig puhára esik. Nálunk 
a TEK-esek is valódiak.

Igazi TEK-esek rohangálnak a filmben?
A lehető legvalódiabbak, és mivel minden-

naposak a házunkban, a végén már név szerint 
köszöntöttük egymást a forgatáson. Náluk job-
ban senki nem tudná eljátszani a szakmájukat, 
miért kéne jó mozgású kaszkadőrökkel imitálni 
őket, ha hajlandóak szerepelni. Sőt, büszkék rá. 

Sokan kérnek aláírást, mióta a sorozat 
sztárja?

Ma már inkább szelfit kérnek. A múltkor be-
ültem kávézni, és egy orosz maffiózó agresszí-
ven meghívott kávéra, mindenképp beszélgetni 
akart velem. Nem mondhattam nemet. Ráadá-
sul két ujja hiányzott, abból kikövetkeztettem, 
hogy nem volt könnyű életű. De sokan ismernek 
más filmekből is.

Herendi Gábor, Till Attila és Pintér Béla a 
pályájának a fő rendezői?

Meghatározóak. Tilla a színházból ismert meg 
2006-ban, akkor készült az első filmjére, azóta 
dolgozunk együtt. Mindhárom filmjében fontos 
szerepet kaptam. Neki köszönhető, hogy aztán 
Herendi meglátta bennem azt, hogy főszerep-
re is alkalmas lehetek. Negyvenéves voltam, 
amikor a Pánikot, a Csicskát és a Társas játékot 
forgattam. Akkoriban éreztem először, hogy 
elbírok nagyobb terheket. Ezt nekik köszön-
hetem. Ha igazán szeretnek és bíznak bennem, 
az duplatöltetű energiát ad.

Volt konfliktusa amiatt, hogy komoly kér-
déseket feszegető előadások után népszerű 
filmekbe került? Pintér Béla hogy fogadta?

Nem volt küzdelem. Ezek a történetek kiforr-
ták magukat. Pintér Béla maximalista. Nagyon 
sokfélét játszom a színházban, ami idegőrlő és 
kemény, de legalább hatvanéves koráig egy szí-
nésznek ezt bírnia kell.

Könnyen elengedik a forgatásokra?
Csak a frusztrált színházi rendezők, akik nem 

forgattak eleget, és néhány idióta igazgató sze-
reti a hatalmát fitogtatni és betartani a színészé-
nek. Olyankor a filmes autók záróvonalakon át 
száguldanak, hogy a színész időben a színházába 
érjen és ne legyen botrány. Béla nem ilyen. El-
jutok mindenhová.

A sorozat után a fél ország megismerte. Ho-
gyan őrzi meg a józanságát?

Elkaphat a gépszíj, fontos, hogy azok, akik 
igazán szeretnek, figyelmeztessenek, ha olyan 
mondat szalad ki a számon, aminek nem kéne. 
Ha nincs kontroll, akkor az ember, akár mert 
népszerű, akár, mert gazdag, megmondóem-
berré válhat. Csúnyán fogalmazva, hülye, mint 
a seggem, de életmódtanácsokat ad, mert azt 
hiszi, hogy mindenhez ért. Egyre sallangmen-
tesebben kellene fogalmazni és egyre szolidabbá 
kellene válni. Az élet minden évvel sűrűbbé tesz.

Szakmáján kívül mihez ért igazán, miről 
beszélne bátran?

Sportról és a sport lélektani dolgairól, utób-
bi nagyon izgat. Sokáig fociztam. Egy komoly 
stadionban hetvenezer néző őrjöng, ilyenkor 
a játékos különleges izgalmi állapotba kerül. 
Ez számomra még a színházban elképzelhető. 

Színészként is erre vágyott?
Igen. De már az iskolában is szórakoztattam, 

tanárokat parodizáltam, dumáltam és érez-
tem, hogy hatással vagyok a hallgatóságomra. 
Ha interjút adok, akkor is mindig keresem az 
izgalmas pillanatokat. Nehéz az embernek fris-
sítenie a mondandóját, mint egy szoftvert, de 
ha sikerül, az önmagát is szórakoztatja. Törőcsik 
Mari mondja mindig, hogy nem ad több inter-
jút, aztán pár hét múlva megint ott látod a ma-
gazin címlapján. Imádja, ha kérdezik, ezt nem 
lehet abbahagyni. 

Novák ZSóFi ALiZ

Elek Ferenccel a Katona József Színházban az Ascher 
Tamás Háromszéken című előadás próbáján Till Attillával a Tiszta szívvel című film forgatásán
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Városrendészeink életet mentettek

A járdán tarolt az autó a Margit körúton
Felhajtott a járdára, majd le-
tarolta a parkolásgátló osz-
lopokat egy autó a Margit 
körúton a Szász Károly és a 
Kapás utca közötti szaka-
szon szeptember 7-én kora 
délután. A kocsit egy oszlop 
állította meg, de előtte még 
kidöntött egy tűzcsapot is, 
ami miatt gejzírként tört fel a 
víz a körúton. A csodával hatá-
ros, hogy az amúgy is forgal-
mas járdán a péntek délután 
ott gyaloglók közül senki sem 
sérült meg. Lapunk úgy tudja, 
hogy a balesetben összetört 
BMW-t vezető nő alkoholos 
befolyásoltság alatt állva vett 
részt a közlekedésben. Mentő 
érkezett hozzá.

Csoda, hogy nem lett nagyobb baj

A Hűvösvölgyi Vigadó használaton kívü-
li épületében 23 óra körül már felcsaptak a 
lángok. A  Rezeda utcai Hidegkúti Rendészeti 
Központban szolgálatot teljesítő városren-
dész kiabá lásra lett figyelmes, ezért elindult 
a Bánffy György Emlékpark felé. A  vele tartó 
rendőr körzeti megbízottakkal együtt meg-
döbbenve látták, hogy a korábban szebb idő-
ket is megélt épületben tűz ütött ki.

– A városrendész kollégák azonnal értesí-
tették a tűzoltókat, miközben körbejárták a 
területet – tájékoztatott Kalocsai Tímea város-
rendészeti osztályvezető. – Felszólították az 
esetlegesen bent tartózkodókat, hogy azonnal 
hagyják el területet. Az épületbe belépve még-
is találtak egy férfit, akit ki kellett segíteni a 
lángok mardosta, recsegő-ropogó házból. Ki-
derült, hogy az elhagyott Vigadóban azelőtt nem 
sokkal két másik személy is tartózkodott, de ők 
társukat hátrahagyva elmenekültek.

Lángok csaptak fel a Hűvösvölgyi Vigadó 
épületében szeptember 17-én este. A tűzol-
tókat a II. Kerületi Önkormányzat Városren-
dészetének szolgálatban lévő közterület-fel-
ügyelői értesítették, miközben kimentettek 
egy embert a tűzből.
 

Az osztályvezető hozzátette, időközben a 
belső területen szolgálatot teljesítő közterü-
let-felügyelő és rendőr kollégák is a helyszínre 
érkeztek, és segítséget nyújtottak a forgalom 
irányításában. A városrendészek a kimenekí-

tett, vélhetően hajléktalan életmódot folytató 
férfinak segítettek összeszedni megmaradt ru-
háit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól pedig 
lábbeliket szereztek számára.

A tűz méretére jellemző volt, hogy a hivatásos 
tűzoltók és a Budavár-Rózsadomb Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületek nagy erőkkel vonult a hely-
színre, ahol tíz tűzoltókocsival több oldalról, 
majd egy létrás kocsival felülről is oltotta a lán-
gokat. A tűz következtében a tetőszerkezet rész-
legesen beomlott, ezért nem tudtak bemenni az 
épületbe. A tűzoltóknak két szomszédos épület 
– köztük az önkormányzat mobil bölcsődéjé-
nek – megóvásáról is gondoskodniuk kellett.

A gyors intézkedésével és helytállásával em-
beri életet mentő Mucsi Ferenc városrendészt a 
II. Kerületi Önkormányzat soron kívüli juta-
lomban részesíti.

mUcSi ferenc közterület-felügyelő: – Ismerem a környéket, a 
közelben lakom, gyerekkorom óta a II. kerülethez kötődöm. Korábbi 
munkám miatt már többször kerültem hasonló helyzetbe, voltam számos 
katasztrófahelyzetnél és árvíznél az országban. Hatodik éve dolgozom a 
II. Kerületi Városrendészetnél. Amikor meghallottam a kiabálást, tudtam, 
hogy komoly baj lehet. Nagy területen égett a tető, elég veszélyes volt a 
helyzet, szükség volt a két rendőr kolléga – Horváth Tamás és Pongrácz 
Áron – segítségére, hogy védőfelszerelés nélkül, biztonságban ki lehessen 
hozni a bent lévő férfit. Nagy szerencse, hogy időben értesültek a tűzoltók 
a tűzről, mert ha csak néhány perccel később érnek ki, akkor már a szom-
szédos bölcsőde is leéghetett volna.
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A Hűvösvölgyi Vigadó a lángok martaléka lett
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– Egerből származom, ahol zöld környezetben, családi házban nőttem 
fel. Amikor tíz évvel ezelőtt Budapestre költöztem, ezt a hangulatot ke-
restem a fővárosban is. A munkám során ismertem meg a környéket, és 
öt évvel ezelőtt sikerült lehorgonyoznom itt. Azóta is úgy gondolom, hogy 
Budapest legélhetőbb kerülete a II. kerület.

Tudom, hogy nem mindenki kedveli az ingatlanközvetítőket, de nekem 
szerencsére nincsenek rossz tapasztalataim. Talán azért, mert a minőségi 
szolgáltatásban és a jó emberi kapcsolatokban hiszek. Nálunk minden-
ki egy adott, jól körülhatárolt területen dolgozik, ennek köszönhetően 
sok tulajdonost ismerünk, akikkel igyekszünk jó viszonyt ápolni. Sok-
szor ajánlanak minket, így új ügyfeleink bizalommal fordulnak hozzánk.

Eredetileg menedzsment, marketing és reklám területen végeztem, 
de mindig is emberekkel szerettem volna foglalkozni. Amikor találtam 
egy ingatlanos álláshirdetést, jelentkeztem, és nagyon megkedveltem 
ezt a munkát. Nyolc éve, amikor elkezdtem a szakmában dolgozni, még 
csak ismerkedtem a területemmel, ma már büszkén mondhatom, hogy 
házszámszinten ismerem a környéket. Ebben a munkában számomra a 
legvonzóbb, hogy változatos: minden ember, minden ingatlan, minden 
helyzet és minden igény más. Arra törekszem, hogy ne egyszerűen köz-
vetítői munkát végezzek, hanem segítsek az embereknek otthonra lelni, 
helyzeteket, esetleges problémákat megoldani. Ehhez persze olykor ki-
csit pszichológusnak is kell lenni. A jó ingatlanos türelmes, kitartó és jó 
emberismerő. Emellett fontosnak tartom, hogy széles körben tájékozott 
legyen jogi területen és adóügyekben egyaránt, ezáltal segítve ügyfeleit 
a fontos döntésekben. Ismerje a területe jellegzetességeit, sajátossá-
gait, valamint folyamatosan kísérje figyelemmel a piac változásait, hogy 
mielőbb reagálni tudjon az aktuális változásokra. Ehhez a szakmához is 
lényeges az elhivatottság, a munka iránti alázat, a nyitottság és a jó kom-
munikáció.

Számomra az a siker, ha az utcán összefutok egyik-másik ügyfelemmel, 
jó ismerősként üdvözöl és örömöt, elégedettséget látok rajta. Persze, a 
sikerig sokat kell dolgozni, ami sok stresszt is jelent. Nekem a mozgás 
hoz kikapcsolódást és feltöltődést. Korábban versenyszerűen hegyike-
rékpároztam, most inkább futni szeretek, és ha időm engedi, kajakozni. 
Szívesen lejárok edzőterembe, illetve rendszeresen használom a Mech-
wart ligeti kondiparkot is – mert a II. kerületben nemcsak lakni és dol-
gozni, hanem sportolni is jó!

Kevesen ismerik olyan jól – szinte házról házra – kerületünket, 
mint az a fiatalember, aki, amellett, hogy városrészünkben talál-
ható lak- és munkahelye, számtalan II. kerületi házban és lakás-
ban megfordult már. Bajzát Dániel ugyanis ingatlanközvetítő, te-
rülete pedig a főváros számára legkedvesebb része, a II. kerület. 

Budai polgárok a kerületből...
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Bajzát Dániel
ingatlanközvetítő

Idén is megrendezte hagyományos főzőversenyét a II. Kerületi 
Német Önkormányzat. Szeptember 8-án a Német Házba vár-
ták a résztvevőket és a szurkolókat. Az udvar tizenegy csapat-
nak adott helyet, ami új rekordot jelent. Dézsi Jánosné, a német 
önkormányzat elnöke lapunknak elmondta: azt, hogy mi főjön 
a bográcsokban, ez alkalommal a versenyzőkre bízták, de az 
alapanyag, a füstölt csülök és a káposzta adva volt.

Az egész napos rendezvény jó hangulatban, élőzene mellett 
telt. A  német önkormányzat hagyományőrző rendezvényén a 
II. Kerületi Önkormányzatot a zsűri elnöke, Csabai Péter, a Pest-
hidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója képviselte.

Gasztronómiai hagyományőrzés 
a Német Házban

Termelői PiAc máriAremeTén. SZEPTEMBER 22-t kö-
vetően legközelebb OKTÓBER 13-án és 27-én 7.00–11.30 
óráig tartanak termelői piacot a Máriaremetei Cserkész-
ház kertjében (1029 Hímes utca 3.). Az érdeklődők igazi 
piaci hangulatban, a kínálóasztal mellett jót beszélgetve, 
gazdag áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás közben 
gondoljunk arra, hogy aki hazai agrárterméket vásárol, 
az a hazai gazdacsaládokat segíti, és jó minőségű, ismert 
eredetű élelmiszert tehet családja asztalára.

Munkában a zsűri

A Fébé Segítő Szolgálat szere-
tettel ajánlja segédeszköz-köl-
csönzési szolgáltatását! A ren-
delkezésre álló eszközöket 
(pl. kerekesszék, szobavécé, 
rollátor, betegágy stb.) térítés-
mentesen vehetik igénybe a 
rászorulók. Munkatársakat is 
keresünk egy adománybolt 
megnyitásához! Szükség van 
egy üzletvezetőre, és akár na-
ponta váltakozó, délelőtt, vagy 
délután ott lévő eladókra.

segédeszköz-kölcsönzési szolgáltatás!

Részletek 
a honlapunkon: 

www.febeegyesulet.hu
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A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köz-
oktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottsága a 
2018/2019-es tanévre felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet.

A pályázaton részt vehet minden magyarországi felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében 
tanulmányokat folytató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendel-
kező szociálisan rászoruló diák, akinek állandó lakóhelye a 
II. kerületben van, és a családban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300%-át, 
amely jelenleg 85 500 Ft.

Az ösztöndíj 10 hónap időtartamra nyerhető el, az összeget 
hallgatónként 50 000 forint és 100 000 forint/tanév között 
állapítják meg. 

A pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap és jövede-
lemnyilatkozat elérhető a Polgármesteri Hivatal Intézményirá-
nyítási Osztályán (1024 Margit krt. 15-17., II. emelet 1.), vagy 
letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.
hu/hirdetotabla/palyazatok

A pályázati kérelmek beérkezésének határideje: 2018. 
OKTÓBER 3. (szerda) 16.30.

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, mint Kiíró, valamint Budapest Főváros 
Önkormányzata nevében meghatalmazással eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Köz-
pont Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást 
hirdet a II. Kerületi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 
1027 Varsányi Irén u. 11. szám alatt található, 13705 helyrajzi számon felvett, 428 m2 területű, az 
ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, valamint a Fő-
városi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 1027 Varsányi Irén 
utca 13. szám „felülvizsgálat alatt” található, 13704/1 helyrajzi számon felvett, 473 m2 területű, 
az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan (továbbiakban 
együttesen: ingatlanok) tulajdonjogának együttes értékesítésére.

Az ingatlanok együttes induló ára: 237 000 000 Ft+áfa.
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati dokumentáció 2018. szeptember 

28-án 11 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 
III. emelet 308.) bruttó 63 500 Ft (50 000 Ft+áfa) egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében, 
amely a 2018. szeptember 28-án 10 óráig átvehető csekken fizetendő be.

Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta.
A pályázati ajánlat leadásának határideje 2018. OKTÓBER 5., 10.00 óra.

INgATlANPályázAT

A PályázATi elJáráST a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazga-
tóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztálya bonyolítja le. A pályá-

zattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály 
munkatársai ügyfélfogadási időben személyesen (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.), 
vagy telefonon a (06 1) 346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

A PályázATTAl kAPcSolATbAn bővebb 
információ a (06 1) 346-5779-es telefon-

számon, vagy a csikos.anna@masodikkerulet.hu 
címen kérhető.

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesültek 

igénybejelentésének lehetőségéről
A kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően döntött arról, hogy a támogatásban 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek, amelyhez a kormány 
többek között az önkormányzatok együttműködési kötelezettségét írta elő.

A fentiek értelmében az önkormányzatok feladata az igénybejelentés lehetőségéről, 
határidejéről tájékoztatni a lakosságot.

Háztartásonként 1 db igénybejelentés nyújtható be támogatás megállapítása céljából. 
(Háztartásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
4.§ (1) bekezdés f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége tekintendő. Az igénylő személynek 
az adott háztartás kell, hogy a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye le-
gyen. Nem felel meg a kormányhatározat feltételeinek az a háztartás, amely részesült a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások sem jogosultak igénybejelentésre.)

Az igénybejelentést a formanyomtatvány teljes körű kitöltésével és aláírásával lehet 
benyújtani. A formanyomtatvány letölthető a www.masodikkerulet.hu honlapról, illetve 
papír alapon elérhető az alább megjelölt helyeken és időszakokban.

Az igénybejelentést kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a 
II. Kerületi Önkormányzat alább megjelölt címein és időpontokban: • 1024 Mechwart liget 
1., II. emelet 204. és 215. szoba (hétfő: 13.30–18.00; szerda: 8.00–16.30; péntek: 8.00–
11.30) • 1024 Káplár u. 2/c-d – Ellátási Osztály (hétfő: 13.30–18.00; szerda: 8.00–16.30; 
péntek: 8.00–11.30) • 1021 Vadaskerti u. 13/a – Intézménygazdálkodási Osztály (hétfő: 
13.30–18.00; szerda: 8.00–16.30; péntek: 8.00–11.30) • 1023 Bécsi út 17–21. – Parkolási 
Ügyfélszolgálat (hétfő, kedd és csütörtök: 9.00–17.00, szerda: 9.00–18.00; péntek: 9.00–
16.00) • 1028 Templom u. 2–10. Klebelsberg Kultúrkúria: (hétfőtől péntekig 8.00–17.00)

Az igénybejelentés beadásának határideje 2018. OKTóBER 15., amely határidő jog-
vesztő, tehát az ezt követően érkezett kérelmeket az önkormányzatoknak nem áll módjában 
feldolgozni és továbbítani.

Az önkormányzatok a begyűjtött adatokat a Belügyminisztérium, illetve a Magyar Állam-
kincstár területileg illetékes igazgatósága részére továbbítják, ezt követően az illetékes 
katasztrófavédelmi szervek ellenőrzést hajtanak végre, adatbázist hoznak létre, melynek 
eredményéről tájékoztatják a kormányt, amely a támogatás összeghatárát és részletszabályait 
támogatói okiratban fogja szabályozni.

A fideSz ii. kerüleTi irodáJánAk nyiTvATArTáSA: 
hétfőn és szerdán 10-18 óráig, kedden és csütörtökön 8-15 óráig, 
pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030 (1024 Keleti Károly 
u. 13/b).
ingyeneS Jogi TAnácSAdáS a Fidesz II. kerületi szervezeténél. 
Időpont-egyeztetés nyitvatartási időben a 212-5030-as számon.
A kdnP ii. kerüleTi irodáJA (1024 Keleti K. u. 29.) fo-
gadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: 
kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás, minden hónap utolsó 
keddjén 16.00-18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
kéPviSelői irodA: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület 
országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 17-20, 
pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: 
(06 20) 355-8199).
Az mSzP ii. kerüleTi SzervezeTének irodáJA hétfőn 
és csütörtökön 12-18 óra között, valamint kedden, szerdán és 
pénteken 10-16 óráig tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök 
és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 
1027 Fazekas u. 19–23. szám alatti irodában. Előzetes bejelent-
kezés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon nyitvatartási időben. 
E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi 
és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. 
Előzetes bejelentkezés a 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 Széphalom vendéglőben (1028 
Hidegkúti út 79.). 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 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@
dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
Az éSzAk-bUdAi kiSgAzdA Polgári egyeSü-
leT tisztelettel várja az érdeklődők jelentkezését. E-mail: 
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.
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Az utóbbi hónapok leglátványosabb válto-
zása, hogy elkészült a Fény utcában az alagút. 
Megépítésének az volt a célja, hogy a régi és az 
új parkrész között akadálymentes kapcsolat 
alakulhasson ki. Hogyan valósul ez majd meg 
a gyakorlatban?

A beruházás célja nemcsak a Millenáris terü-
letének bővítése, hanem az is, hogy új funkci-
ókkal szolgálja elsősorban a környéken élőket. 
A megújult és kibővült park a Margit körúttól 
egészen a Marczibányi térig biztosít kikapcsoló-
dást és rekreációs lehetőséget ezen a rendkívül 
forgalmas, sűrűn beépített városrészben. A Fény 
utca autóforgalmának föld alá terelése a park 
területének egységét biztosítja, ami a felszínen 
való átvezetés esetén csak névleges lett volna. 
A Kis Rókus utca és a Lövőház utca közötti átme-
nő gyalogosforgalom számára a nappali órákban 
a park kényelmes sétaútjai, vagy az alagútban 
kialakítandó, jelenleg még nem üzemelő járda 
áll majd rendelkezésre. Sötétedéstől reggelig 
csak az utóbbit lehet majd használni, mert a 
park kapui ilyenkor zárva lesznek. 

A park látogatói számára is jó hírekkel szol-
gálhatunk. Az alagút zárt szakasza feletti dom-
bon két gyalogúton is átsétálhatnak majd a régi 
és az új rész között. Az egyik – részben – lépcsős 
kialakítású, a másik csúszásmentesített és öt 

százalékosnál sehol sem meredekebb, tehát ba-
bakocsival is zavartalanul járható sétaút. A régi 
és az új parkrészt összekapcsolja a függőkert 
akadálymentes – rámpával és liftekkel felsze-
relt – hídja is. Illetve továbbra is használható 
majd az alagút Lövőház utca felőli bejáratánál 
lévő közúti gyalogosátjáró, ahol szintemelést 
alakítunk ki a gépjárművek lassítása érdeké-
ben, és pollerek (porszórt acél térelhatárolók) 
is lesznek. Az autósok számára fontos változást 
jelent, hogy az alagútból a felszínre érkezve 
elsőbbséget kell adniuk a Kis Rókus utcában 
közlekedőknek.

Milyen egyéb munkálatokkal készültek el 
az utóbbi hónapokban?

A kivitelezők nem tétlenkedtek, több terü-
leten is jelentős előrehaladásról számolhatok 
be. Az ötszáz férőhelyes, kétszintes mélygarázs 
szerkezete gyakorlatilag elkészült, a Margit 
körúti kihajtó és a belső szakipari munkák 
építése folyamatban van. Az alagút ideiglenes 
forgalomba helyezése megtörtént, a gyalo-

gosjárda korlátját várhatóan szeptemberben 
felszerelik. A Fény utca után most a Kis Ró-
kus utca lakóinak türelmét teszik próbára az 
építők, azonban az ősz folyamán befejeződik 
az utca faltól falig tartó rekonstrukciója, ami 
térkővel burkolt járdákat, utcabútorokat és új, 
kibővített közművezetékeket jelent. A felújítást 
követően a Kis Rókus utca forgalma továbbra 
is kétirányú marad.

Sokak fantáziáját mozgatta meg a terület 
közepén lévő földdepó, és a sétánnyal pár-
huzamosan, a körúttól egészen a G épületig 
sorakozó acéloszlopok látványa. Nos, az előbbi 
csak átmeneti anyagtároló, amely hamarosan 
eltűnik, az oszlopok pedig egy növényekkel 
futtatott, bejárható függőkert szerkezeti elemei.

A Millenáris Park bővítése az eredeti el-
képzelések szerint 2018-ban fejeződik be 
– tudják tartani ezt a határidőt?

Az eredeti terveket az élet – konkrétabban 
a Nemzeti Táncszínház építésének elhúzódása 
– sajnos felülírta. A tervezési terület fontos ré-
sze a Fény utca és az épülő táncszínház közötti 
rész, amelyet az eredeti időponthoz képest csak 
több mint féléves késéssel vettünk át munka-
végzésre. Emiatt a szerződéseket módosítani 
kell, a változtatások előkészítése jelenleg is 
zajlik. A tervek szerint az építési munkák és a 
zöldfelület végleges kialakítása 2019 második 
félévében fejeződhet be.

Milyen nagyobb munkák várhatóak még, 
lesz-e a környéket érintő jelentősebb lezárás?

Ha a járda és a fél útpálya építése befejeződik, 
akkor a Kis Rókus utca forgalma átterelődik 
majd a felújított részre, és az építkezés felőli 
oldal lesz lezárva. Munkavégzés lesz a Margit 
körúti járdaszakaszon is, és a szerkezeti ele-
mek beemelésekor alkalmanként rövid időre a 
Fény utca forgalmát is korlátoznunk kell majd. 
Késő ősszel kezdődik, és jövő tavaszig tart a 
beruházás egyik leglátványosabb – és minden 
bizonnyal legjobban várt része, az előnevelt, 
koros fák beültetése.

Ősszel megújul a Kis Rókus utca, 
a Millenáris új parkja jövőre készül el

Valószínűleg már mindenki számára ismert, 
hogy a Millenáris Park bővítésével a régi ipa-
ri minisztérium és a volt gyárépületek helyén 
mélygarázs és park épül, így a Marczibányi 
tértől a Margit körútig egybefüggő zöldfelü-
let alakul ki. Az utóbbi időszakban elkészült 
a Fény utcában az alagút, és az ötszáz férő-
helyes, kétszintes mélygarázs szerkezete is 
kész. Az eddig elvégzett munkáról és a hát-
ralévő feladatokról a beruházást lebonyolító 
Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. ügyveze-
tőjét, Halmai Zoltánt kérdeztük. 
 

A kétszintes mélygarázs szerkezete is elkészült
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2018. október 6-án.
Lapzárta: keretes – szeptember 26., apró – szeptember 28.

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. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 
10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen 
(1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresz-
tül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely 
bankfiókban, vagy banki utalással.

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

 ÁLLÁS-MUNKA 
Az Amerikai Nemzetközi Iskola Nagyko-
vácsiban takarítókat keres teljes (osz-
tott műszak vagy éjszakai műszak) vagy 
részmunkaidős munkára (4 vagy 6 órás) 
azonnali munkakezdéssel. Jelentkezésü-
ket várjuk: 06 30 274-5332
Pesthidegkúti vendéglőbe keresünk 
teljes munkaidőbe, azonnali kezdéssel 
szakácsot és konyhai kisegítőt. Bérezés 
megegyezés szerint, napi étkezés bizto-
sított. További információért keressen 
bennünket! Tel.: 06 20 547-2222
Rózsadombi villába leinformálható, igényes 
házvezetőnőt keresek teljes állásra. Tel.: 06 
30 944-5277
ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNNYAL MEGBÍZHATÓ 
KORREKT PÁR FŐZÉST, TAKARÍTÁST, HÁZ-, 
LAKÁSKARBANTARTÁST EGYEDI IGÉNYEK 
SZERINT IS VÁLLAL, IDŐS HÖLGGYEL VAGY 
ÚRRAL ELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRADÉKI 
SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 30 171-7733
TAKARÍTÁST VÁLLAL ÖNMAGÁRA ÉS 
MUNKÁJÁRA IS IGÉNYES NŐ. Tel.: 06 30 
425-7212
Takarítást, lépcsőház- vagy irodatakarítást 
keres leinformálható gyakorlott vállalkozó 
az I., II., III. kerületben Tel.: 06 20 379-4601
A Bp. II. Önkormányzat Völgy Utcai Ökume-
nikus Óvodája felvételre keres óvoda-
pedagógust, dajkát. Bérezés a KJT szerint 
+cafeteria+ keresetkiegészítés. Jelentkezni az 
okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

 OKTATÁS 
Barátkozás a számítógéppel. Érdeklődőknek, 
idősebbeknek, civileknek. Munkának vagy 
hobbinak. Alapismeretek, levelezés, inter-
net, Facebook, chat… stb. Dán Zsuzsa. Tel.: 
06 30 592-7740

Képzőművészeti diplomás művésztanár 
RAJZ- ÉS FESTÉSOKTATÁST vállal minden 
korosztálynak. Tel.: 06 30 521-5538

Német anyanyelven beszédkészség-fejlesztő 
konzultációt, korrepetálást vállalok a II. kerü-
letben. Tel.: 06 20 517-5302

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves 
külföldi tapasztalattal NÉMET-, AN-
GOL-, FRANCIAOKTATÁST, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítést és társalgást 
vállal felnőtteknek és tanulóknak min-
den szinten. Tel.: 06 30 373-8069

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

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKOR-
LOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR EGYÉNI-
LEG VIZSGÁKRA, FELVÉTELIKRE FELKÉ-
SZÍT, RENDSZEREZ. Tel.: 06 30 749-2507

Üzleti, hétköznapi és tudományos angol 
korrepetálás, vizsgákra készítés Kuruc-
lesen. Tel.: 06 30 489-4848

Angoloktatás diplomás tanártól minden 
szinten. A II. kerületben házhoz megyek. 
www.lerner.hu Tel.: 06 20 610-8355

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

Amerikaitól angolul beszédcentrikusan. 
Azonkívül segítek üzletét beindítani, fej-
leszteni külföldön. Tel.: 06 70 242-2611

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

MATEMATIKA-, FIZIKAoktatást, érettségi-
re, felvételire való felkészítést vállal gyakor-
lott középiskolai tanár. Tel.: 06 20 585-9495

MAGÁNTANÁR VÁLLALJA DIÁKOK KOR-
REPETÁLÁSÁT MATEMATIKÁBÓL, IGÉNY 
ESETÉN HÁZNÁL. TEL.: 06 20 573-2581

Matematikatanítás, középiskolai, Hidegkú-
ton. Tel.: 06 30 353-1026

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

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

 INGATLAN 
P&R long-term car parking Bp., II. ker.: 20,000 
Ft/month Elec. locking gate. Ph: 06 70 574-
0527

Közösségi építkezés optimista embereknek? 
IGEN! Pasaréten megvalósítandó építkezésbe 
hívjuk Önt! Tel.: 06 30 754-6148

Csendes mellékutcában családi házban két 
összkomfortos 95 m²-es felújított lakás irodá-
nak bérbeadó. Megtekinthető október 1.-én 
és 2.-án. Cím: II., Szpáhi u. 20. Tel.: 06 20 
983-5636

Az Astoriánál csendes, világos, kétszobás, 
részben bútorozott lakás irodának is ki-
adó. Tel.: 06 20 551-5184

Tetőteret vagy lapos tetőt keresek saját részre 
beépítés céljából. Tel.: 06 30 297-7825

30–40 m²-es lakást vásárolnék készpénzért 
tulajdonostól. Felújítandó is lehet. Tel.: 06 
70 610-3500

SÜRGŐSEN KERESEK KÉSZPÉNZFIZETÉS-
SEL ELADÓ INGATLANT A KERÜLETBEN. 
TEL.: 06 30 490-8837

A XII., KÚTVÖLGYBEN 115 m²-ES EME-
LETI, NAGY TERASZOS, CSENDES LAKÁS 
LÉPCSŐLIFTTEL, GARÁZZSAL 114 000 
000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

A XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLIPÓT-
VÁROSBAN, elegáns BAUHAUS-HÁZ 46 
m²-es kétszobás, magasföldszinti, csön-
des, PARKRA NÉZŐ lakása tulajdonostól 
eladó. 130 000 euró. Ingatlanosok kizár-
va. Tel.: 06 20 509-8018

Balatonszemesen 1411 m²-es saroktelken 2,5 
szobás ház (víz, villany, telefon) eladó. Tel.: 06 
20 364-3332, 06 70 705-0897

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT 
KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: IGYEK-
SZÜNK GYORSAN HOZNI A VEVŐT, JUTALÉK 
3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGY-
NÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISME-
RŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS 
JUTALÉKOT KAP! LAURUS INGATLAN. TEL.: 
06 20 960-0600

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

A PESTI-BUDAI NEW YORK INGATLANIRO-
DA KERES NAGYOBB MÉRETŰ KIADÓ ÉS 
ELADÓ INGATLANOKAT. KÖZVETÍTÉSI DÍJ 
BRUTTÓ 3%. www.pesti-budai.hu TEL.: 06 
30 727-5753

 EGÉSZSÉGÜGY 
Életszínvonalának megtartása mellett nyugodt 
és békés életet biztosítana idős személy részé-
re lakásért, amit élete végéig korlátlanul élvez-
het készpénz és értékálló havi juttatás mellett. 
Mindezt egy kerületi ügyvédcsalád biztosítaná 
az Ön számára. Tel.: 06 30 822-8050

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SO-
RON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ ME-
GYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZ-
TINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szak-
rendelőkben, a Fény u. 10. alatti fodrászatban 
vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógy-
masszőr. Tel.: 06 20 595-3057

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA 
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARC-
MASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. 
HÁZASPÁROKNAK KEDVEZMÉNY. Tel.: 06 
30 206-4801

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifű-
tés-szerelés, ázások, csőtörések megszün-
tetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI 
GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy 
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, 
garanciával. Tel.: 06 30 921-0948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek 
azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, 
falbontás nélkül. Tel.: 227-7210, 06 30 
940-0748

Apróhirdetések
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VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉ-
SZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. 
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 
447-3603

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

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

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, 
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL 
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGE-
DÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, 
PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. TEL.: 
06 20 923-3109, 06 70 258-0000

VÍZ-,FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások 
megszüntetése. Balázs János épületgé-
pész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 
917-0697

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., 
DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 
933-3620

Villanyszerelő–elektrikus (II. kerület) vállal 
hibaelhárítást, javítást, kisebb átalakítást. 
Kapcsoló, konnektor, kismegszakító, áram-
védő (FI) relé beépítése stb. Kendrik Tamás 
egyéni vállalkozó. Tel.: 06 30 456-6557

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ által minősített 
és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664

Héra cserépkályha átalakítását, mérő-
hely kiépítését, EPH érintésvédelmi ja-
vításokat vállalok. www.elektromoscse-
repkalyha.hu (bemutatkozás) Tel.: 06 20 
530-0344

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, 
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK CSERÉJE, GARAN-
CIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ 
MESTER. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KAZÁ-
NOK BEKÖTÉSE, SZERELTKÉMÉNY-ÉPÍTÉS, 
SZAKVÉLEMÉNY, ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 
680-6814

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

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

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

Lakásfelújítás: Festés 500 Ft/ m²-től. Mázo-
lás, parkettacsiszolás. Víz-,gáz-, villanysze-
relés szakemberekkel. Tel.:06 20 945-5473, 
06 30 499-1814

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

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 3000 Ft-tól, du-
guláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.
weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

Szobafestés-mázolás rövid határidővel 
az I., II. kerületben. Tel.: 06 20 337-0167

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 
VALAMINT TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍ-
TÁST VÁLLALUNK AKÁR AZONNALI KEZ-
DÉSSEL. Tel.: 06 70 632-3491

CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERA-
SZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-
TÁSA. Tel.: 06 30 341-3423

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

Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, 
ablakok, szekrények illesztését, zárcse-
réit, pántok, zsanérok cseréjét, küszöbök 
készítését, szigetelését. Tel.: 251-9483, 
06 20 381-6703

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 
24 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseré-
jét, festését, üvegezését, szigetelését ga-
ranciával. A felmérés díjtalan! HORVÁTH 
ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269

Asztalos, lakatos munkák készítésétől a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre 
van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20 411-4349

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 15 000 
Ft-tól, WC: 20 000 Ft-tól,kamerás csővizsgá-
lat 20 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 
70 250-9132

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

 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-beszere-
lés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

 REDŐNY 
REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden 
fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, nap-
ellenzőt, szúnyoghálót. II. Kerület Kártya el-
fogadóhely. Tel.: 370-4932

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE 
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, 
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. 
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

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

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

REDŐNYÖK, ROLÓK, SZúNYOGHÁLÓK, NAP-
ELLENZŐK, SZALAGFÜGGÖNYÖK SZERELÉSE, 
JAVÍTÁSA. TEL.: 06 30 961-7061, 708-6136

 TÁRSASHÁZAK 
Társasházkezelést, közös képviseletet válla-
lunk korrekt, megbízható módon, referen-
ciákkal. E-mail: flotthometeam@gmail.com 
web: www.tarsashazkezelobudapest.hu Tel.: 
274-6135, 06 70 561-1174

LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. 
METZ MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395

 SZOLGÁLTATÁS 
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

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

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

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

OTTHONSZERVEZÉSI TANÁCSADÁS. Az 
igényes otthonért, a rendezett lakókörnye-
zetért. Tel.: 06 30 877-5523

A Hűvősvölgyi végállomás közelében lévő 
családi házamba alkalmi kisegítő munkást 
keresünk. Tel.: 06 30 305-9596

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti 
Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a 
Szerb Antal utca sarkán lévő fodrászat-
ban szeretettel várja régi és új vendégeit. 
Tel.: 06 70 224-3725m 274-2451

A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ 
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, 
Pötyi (06 20 251-7171) a Pasaréti út 53. 
(Gábor Áron utca sarok) alatti fodrászat-
ban szeretettel várja régi és új vendégeit.

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öreg-
kertek ifjítását, metszést, permetezést, faki-
vágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 
06 20 970-7506

Teljes körű kertgondozás kertészmér-
nök csapattól korrekt áron, zöldhulla-
dék-szállítással. www.greenarbor.hu Tel.: 
06 30 907-5948

Teljes körű fagondozás, fakivágás kerü-
leti vállalkozástól, zöldhulladék aprítása, 
szállítása, tuskómarás. 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

Művészettörténész készpénzért venne kortárs 
festményt, gyűjteményt magánszemélytől. 
Tel.: 06 30 305-9596

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

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, pa-
pírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árve-
résre 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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai 
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. 
herendi77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151

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

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

Honda Jazz keveset futott (119 e) jó álla-
potú, garázsban tartott 950 E Ft. Tel.: 06 20 
972-3212

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, RÉGI, 
ÚJABBAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 
425-6437

HAGYATÉK-, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS! 
IGÉNY SZERINT TELJES HAGYATÉK-FEL-
SZÁMOLÁS LOMTALANÍTÁSSAL EGYBE-
KÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG: E-MAIL: im-
remagyar045@gmail.com TEL.: 06 30 
703-0518

Lakásfelszámolásból szaniterek, zuhanyfül-
kék, beépített szekrények, bútorok, ruhák, 
cipők eladók. Tel.: 06 30 243-1248

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

 EGYÉB 
Csinos, intelligens, megbízható társalko-
dónőt keres, ösztönző partnert, kísérőt 
sport- vagy kulturális programjaihoz, 
esetleg egy jól vezető sofőrt? Meg-
találta! Judit, a szenior mentor: 06 70 
406-5835

Szellemi-lelki életvezetési és párkapcso-
lati tanácsadás. www.belsoero8.webno-
de.hu Tel.: 06 30 492-3435

Életjáradéki, illetve eltartási szerződést 
kötnék idős emberekkel. Vállalok gon-
dozást, bevásárlást, ebédszállítást, masz-
százst. Tel.: 06 70 616-1935

Friss diplomás lányom részére ott lakás nél-
kül eltartási vagy életjáradéki szerződést 
kötnék kölcsönös szimpátia esetén. Tel.: 06 
30 258-4028

FARMER DIVAT, Margit krt. 69. Kezdje nálunk 
az őszi szezont egy új nadrággal. Nyitvatar-
tás:Hétköznap 10-18, szombat 10-13 óráig. 
Tel.: 212-4163

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Modellda-
rabok eladása. Egyedi, kézi kötött ruha-
darabok rendelésre, méretre, saját fo-
nalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009
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www.marczi.hu
Marczibányi Téri 

Művelődési Központ

 10.08. hétfő 18.00

PROF. DR. BAGDY 
EMŐKE ELŐADÁSA
A LELKI ÉLET FURFANGJAI, 
EGYENSÚLYVÉDŐ FONDORLATOK 
ÉS VESZÉLY ELHÁRÍTÓ MANŐVEREK 
A LELKI ÉLETBEN

INGATLAN FRANCIA
NAPILAP

CSÍNYTEVŐ

RAJZFILM
ÁKOM ...

ÚJSÁGÍRÓ
(KRISZTINA)
BRÓM

VEGYJELE

NANO KEREK
SZÁM

MELEGÍT

FORMA 1-ES
PILÓTA

ZENIT ERŐ

PÁRDUC
PUSZTÍT

BÖLCS
KIRÁLY V.

EURÓPA
KUPA

UGYANIDE
RÖVIDEN

RÁDIÓ-
HULLÁM

EGYFORMA
BETŰK

BORFAJTA

AM. TITKOS-
SZOLGÁLAT

SOUVENIR

ADA ...
ÚSZÓNŐ

PEST M.-I
HELYSÉG

OLAJZÖLD

... PIRAN-
DELLO
FINN

FŐISTEN
... HARRIS
SZÍNÉSZNŐ

BERG
OPERÁJA

KIS HÁZ

IDŐSEBB
RÖVIDEN
JÓZSEF A.
VERSE

NŐI NÉV

FŰSZEREZ

FORMAI

TERÜLET

... WEST
SZÍNÉSZNŐ

... ÉS JERRY

SZAPPAN
MÁRKA
VAS-

ÖTVÖZET

TANTÁL
VEGYJELE

RÁTONYI
RÓBERT

GRAMM

AIR
FRANCE

NORMÁL
ZENEI
HANG

OLASZ
FŐVÁROS
ILLAT
LATINUL

RÉGI
ŰRMÉRTÉK

VÉRCSOP.

ÜVEG
RÖVIDEN

OLAJCÉG

BÜNTETÉS-
VÉGREHAJT.
A MOSEL

MELLÉKVIZE
... / DC
FOLYAMI
SZIGET

ANGLIÁBAN

BP.-I KIRÁN-
DULÓHELY
VÖRÖS
ANGOLUL

NÉMET
AUTÓJEL

... CART

GLÉDA

ÁLLÓVÍZ
HALFAJTA
JAPÁN
MŰFAJ

ZALAI
TELEPÜLÉS

AMPER

ARANY J.
ÁLNEVE

ANNO

GÖRÖG
MÚZSA

YOKO ...

SÍKSÁG

ÉPÍTŐ-
JÁTÉK

OXIGÉN

Ó ÖRÖG
TÖRZS

E1

2

G

A rejtvény fő soraiban Victor Hugo gondolatát rejtettük el. A 2018/13. 
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szerelem egyenlet két ismeret-
lennel”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sor-
soltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert Dr. Bagdy Emőke pszi-
chológus professzor előadásra, ami október 8-án 18.00 órakor lesz 
a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Hrabovszky 
Mónika Mária, Járdánházy Tamás és Sáfáry Margit. Gratulálunk, a nye-
reményeket személyesen, az előadás előtt fél órával a művelődési központ 
információs kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk meg-
fejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy pe-
ter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. október 6-ig.

Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, illetve 
ezekből készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.

Interaktív földtudományos játszóház, Mobil Planetárium, 
Aranymosás, Kreatív játszóházak, „Egészségsziget”, Szakmai 

előadások, Kisállat-simogató, 3D vetítés barlangokról

2018. október 6-7. 

Telefon: 06 70 340-7471, www.asvanyborze.com

Belépők elővételben október 5-ig a www.jegymester.hu-n: 

felnőtt 1200 Ft/fő, nyugdíjas/diák 800 Ft/fő. Belépők a helyszínen: 

felnőtt 1500 Ft/fő, nyugdíjas/diák 1000 Ft/fő. 6 éves korig ingyenes!

MOM SPORT
ÁSVÁNYBÖRZE7.

Nyitva:
10.00–19.00

MOM Sport, 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.
Van egy hely Buda szívében, a Mar-
czibányi téren, ahol a kellemes, családias, 
kulturált környezet, a remek szakemberek 
és a jól megválogatott felszerelések külön-
leges lehetőséget nyújtanak a mozgáshoz.
Egy hely, ahová nemcsak az esztétikai 
javulás – fogyás, alakformálás – érdekében 
érdemes rendszeresen ellátogatni, hanem 
azon egyszerű és ésszerű okból is, hogy 
a testet, amelyben az életet éljük, hosz-
szú-hosszú távra egy jól működő, egész-
séges „otthonná” tehessük.

A Marczibányi téri City Fitness Club 
(a Squash fölött) elkötelezett az élmény-
szintű, változatos és szakértői irányítással 
végzett mozgás mellett. És mint ilyen, a 
II. Kerületi Kaptató lelkes támogatója.

Mozogni
sokféleképpen lehet

1022 Budapest, Marczibányi tér 13.
Bejelentkezés: (06 1) 336-0408, fax: (06 1) 336-0409
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Hogyan mondaná mindezt
egy szóval?
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

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

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

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

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

facebook.com/budapest2

36 200

Köszönjük!

FACEBOOKON
A II. KERÜlET
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www.regeresidence.hu  |  info@regeresidence.hu  |  1021 Budapest, Pálos u. 2.
SZÉPKORÚAK OTTHONA

Rege.
Nálunk mindezt megtalálja.

TELEFONÁLJON!06-80-500-500INGYENESEN HÍVHATÓ!
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MEGNYITOTT Budán az első Müller üzlet
Exkluzív: teeez termékek csak a MOM Parkban található Müllerben


