
A II. Kerületi Önkormányzat közösségi tervezést követően újította 
meg az adyligeti parkot: új játszótér, többfunkciós sportpálya, kö-
zösségi tér, futópálya, kültéri fitneszpark és madárbarát tanösvény 
épült, amit április 13-án – több száz fő jelenlétében – családi nap 
keretében adtak át. Fellépett a Kolompos Együttes, és bemutatót 
tartott Szász Kitti négyszeres világbajnok freestyle labdarúgó is.

A kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkező, népszerű 
adyligeti park és kirándulóhely a fejlesztés eredményeként ter-
mészetes megjelenésével alkalmazkodik az erdei hangulathoz, 
megőrizte és erősítette annak egyedülálló természeti karakterét, 
ugyanakkor sokféle aktív sportolási és pihenési lehetőséget és kö-
zösségi együttlétre alkalmas teret is kínál.

(Folytatás a 2-3. oldalon.)

 Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
városrészünk minden lakójának

a II. Kerületi Önkormányzat nevében!

Dr. Láng Zsolt
polgármester

A tavaszi nagytakarítás hónapja Adyligeten családi nap keretében
új játszóteret és közösségi teret avattak

Április első péntekén az önkormányzat tavaszi kerülettakarításán 
229 résztvevő több mint 200 köbméternyi szemetet szedett össze 19 
helyszínen. Az  eseményen közös erővel vettek részt hivatali dolgo-
zók, önkormányzati képviselők, helyi iskolák tanárai és diákjai, la-
kóközösségek, a Jane Goodall Intézet segítői, valamint magánszemé-
lyek. A szemétgyűjtést több mint hatvan lakó a hétvégén is folytatta. 
Az önkormányzat egész évben térítésmentesen biztosítja az önkén-
teseknek a szemétszedéshez szükséges zsákokat és kesztyűket, vala-
mint a hulladék elszállítását is. 

Ugyanezen a héten szerdán az önkormányzat saját forrásból be-
indította az FKF Zrt.-vel közös kerületi utcatakarítási programját, az 
első próbanapon néhány utcát tisztítottak meg locsoló-, takarító- és 
járdatisztító gépekkel, amit kézi erős utcaseprés is kiegészített. Az ösz-
szegyűjtött hulladék mennyisége három tonna volt! A továbbiakban az 
önkormányzat hetente szeretne újabb utcákat megtisztítani, az üteme-
zés kialakítása folyamatban van. (Folytatás a 4-5. oldalon.)
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A FÖLD NAPJA

Április
 28-án, 10-17 óráig a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében (12. oldal).
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(Folytatás az első oldalról.)

Az április 13-án tartott családi napon Láng 
Zsolt polgármester kiemelte: a  parkokkal és 
a játszóterekkel kapcsolatos fejlesztésekre az 
önkormányzat 2010-től – részben pályázati 
támogatással – 3 milliárd forintot meghala-
dó összeget fordított. Az adyligeti új játszó-
tér, többfunkciós sportpálya, közösségi tér, 
futópálya, kültéri fitneszpark és madárbarát 
tanösvény közösségi tervezés eredménye-
ként született meg, ami 2017-ben egy sza-
badtéri piknikkel kezdődött, majd hét héten 
át tartott – mondta. Az  elhasználódott park 
helyén egy olyan területet szerettek volna 
létrehozni, ahol fiatalok és idősebbek is jól 
érzik magukat, ahol a sport, a beszélgetés 
és a játék mellett mindenki aktívan el tudja 
tölteni az idejét. Köszönetet mondott azoknak 
az adyligeti polgároknak, akik részt vettek a 
tervezésben, majd hozzátette: a parkolóhelye-
ket is megújították, de nem növelték a számu-
kat, tehát kifejezetten a helyiekre számítanak 
a park használata során, akik azt gyalog vagy 
akár kerékpárral könnyen el tudják érni – tet-
te hozzá Láng Zsolt. 

A most átadott többgenerációs játszótéren 
többek között játszókunyhó, játékkonyha, ta-
lajszintbe süllyesztett trambulinok, csúszdato-
rony, vizes játszótér, rollerkert várja a gyereke-

ket; a többfunkciós, modern sportburkolattal 
ellátott sportpályán streetball-, sprint- és fo-
cipálya épült. A  park szélén ösvény halad vé-
gig, amely madártani tanösvényként is szolgál, 
faapríték burkolata futásra is alkalmas, de ki-
alakítottak egy közösségi helyszínként működő 
térrészt illemhelyiséggel, pergolával, közös-
ségi asztallal, ivókúttal, kerékpártámaszokkal. 

A családi napon a résztvevők szakavatott veze-
tővel madárbarát sétát tehettek a tanösvényen, 
majd a Kolompos Együttes koncertjét követően 
Szász Kitti világbajnok freestyle labdarúgó bra-
vúros bemutatóját és egy utánpótlás labdarú-
gó-mérkőzést tekinthettek meg. Végül a Bab 
Társulat szórakoztatta a nagyérdeműt óriásbá-
bos előadásával.

Közösségi tervezéssel valósult meg az  adyligeti park megújítása

A határkövet másfél évtizede állították helyre az adylige-
ti lokálpatrióták, most az akkor felállított zászlórudat is 
megújították. Az ünnepélyes zászlófelvonáson Szilágyi Zsolt 
lokálpatrióta és Láng Zsolt polgármester vonta fel a nemzeti 
színű zászlót

Varga Mihály miniszter, valamint Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Láng Zsolt polgármesterrel



Galambos Henriett: – Pesthidegkúton la-
kunk, tíz percre innen, 
van egy hétéves kisfiam 
és egy ötéves kislányom. 
Korábban is jártunk már 
itt, ég és föld a különb-
ség. A sportpálya a gye-
rekeknek gyerekparadi-
csom, a játszótér minden 
igényt kielégít, el lehet 

veszni a játékokban, csodálatos hely. A játszótér 
szerves egységet alkot a természettel, a természet-
közelisége kézzelfogható. A gyerekek fára másznak 
és a madárles is fantasztikus ötlet!

Gruiz marcella: – Hűvösvölgyben lakunk, tős-
gyökeres II. kerületiek vagyunk, a kislányom a Remete-
kertvárosi iskolába jár, de barátnője az adyligeti parkkal 
szemben lakik. A tereprendezés nagyon különleges 
és szép lett, és jó, hogy van vécé, a kicsiknek pedig 
egy vizes rész. Lehet kosarazni, focizni, a futópálya 
is nagyon hasznos. Még szülinapot is lehet majd itt 
rendezni, közösségformálásra is alkalmas lett a tér. 
Kislánya, Dessewffy zita (9 éves): – Az tetszik 
a legjobban, ahogy ki vannak alakítva az utak a fák 
mellett, és szépek a virágágyások a fűvel együtt.

tiHanyi Dominika, a parkot tervező 
Újirány Csoport tagja: – A parkot közösségi 
tervezéssel, csapatban terveztük meg, a folya-
matba bevontuk az itt élőket. Ez a terület olyan 
természeti értéket képvisel, amit nem szabad túl-
építeni, ezt a természetközeli hangulatot szerettük 
volna megtartani. Az erdőt sokan nem használták, 
mert szemetes volt, most egy természeti ösvényen 
keresztül megismerhetjük az erdő tulajdonságait, 
élővilágát, ezzel tulajdonképpen „használhatóvá” 
tesszük. A játszótéren sokan mondták, hogy más 
ez a park, mint a többi. Persze, van gumiburkolat 
is, de próbáltunk természeti élményt nyújtó képet 
létrehozni: a fű, a díszfű, a homok, a fa játszószerek 
és ülőelemek kerti hangulatot árasztanak. Mária-
remetén lakunk a családommal a hegy túloldalán, 
mi akár át is tudunk sétálni, nem feltétlenül kell 
autóval jönni ide.
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Közösségi tervezéssel valósult meg az  adyligeti park megújítása

szász kitti négyszeres világbajnok free
style labdarúgó, II. kerületi lakó: – A freestyle 
labdarúgás egyfajta önkifejezés egy focilabdával. 
A szabad stílus szellemében a labdával bármilyen 
trükköt, mozdulatsort végre lehet hajtani. Én egy 
parkolóban kezdtem el gyakorolni 16 évesen, ami-
kor még nem volt általános jelenség az internet, de 
már fent volt néhány videó, amelyből el lehetett 
lesni a trükköket. A klasszikus labdarúgás kevésbé 
az én világom, inkább egyedül szeretem kontrol-
lálni a labdát, általában zenére. A világbajnokság 
a legrangosabb esemény, ahol a freestylerek a 
tudásukat összemérik, és a párharcok során eldől, 
ki a legjobb. Jelenleg Bánfi János volt válogatott 
labdarúgóval kezdtünk el néhány projekten együtt 
gondolkodni. Legközelebb május 18-án veszek 
részt hazai rendezésű sporteseményen, a női 
Bajnokok Ligája döntő keretén belüli freestyle 
Európa-bajnokság zsűritagjaként. 
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A Hidegkúti Sport Club két tehetséges és szorgalmas 
futballistáját Szász Kitti és Láng Zsolt polgármester 
dedikált labdával lepte meg

Az adyligeti park közel 400 millió fo-
rintból újult meg a főváros TÉR_KÖZ 
város-rehabilitációs pályázatán elnyert 
támogatásból, valamint az önkormányzat 
saját forrásából.
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Az idei II. Kerületi Nagytakarítá-
son közös erővel vettek részt hi-
vatali dolgozók, önkormányzati 
képviselők, helyi iskolák tanárai 
és diákjai, lakóközösségek, a Jane 
Goodall Intézet segítői, valamint 
magánszemélyek április első pén-
tekén. A szemétgyűjtést több mint 
hatvan lakó a hétvégén is folytatta.

A hulladékgyűjtéshez zsákot és 
kesztyűt biztosítottak azoknak, 
akik vállalták az általuk jelzett 
terület megtisztítását. Előzetes 
egyeztetést követően az össze-
gyűjtött hulladékot a hivatal el-
szállíttatta. Az  elvégzett munka 
és az eredmény önmagáért beszél, 

Kétszáz köbméter szemét gyűlt össze a kerületben
Több közösségi takarító, még több összegyűjtött hulladék

Április 5-én a polgármesteri hi-
vatal munkatársai, önkormány-
zati képviselők, közösségek és 
magánszemélyek ebben az évben 
is együtt takarítottak 19 kerületi 
helyszínen, 203 köbméternyi sze-
metet összegyűjtve.
 

idén is több száz zsáknyi szeme-
tet szedtek össze a takarítók, akik 
közül még a hétvégén is sokan 
folytatták a környezetvédelmi ak-
ciót. A mérleg: 19 helyszín, 229 
résztvevő, 203 köbméternyi sze-
mét. Ez azt jelenti, hogy tavalyhoz 
képest többen jelentkeztek a sze-
métszüretre, és közel kétszer any-
nyi illegálisan lerakott hulladékot 
gyűjtöttek zsákokba. 14 helyszínt, 
ahol összeszedték a szemetet, a 
köztisztasági akcióban részt vevő 
lakók jelöltek ki.

A polgármesteri hivatal mun-
katársai, valamint Láng Zsolt pol-
gármester és Szalai Tibor jegyző 
mellett a II. Kerületi Önkormány-
zat Képviselő-testületének tag-
jai közül is sokan részt vettek a 
szemétszüreten: Csabai Péter, Gór 
Csaba, Ernyey László, Lánszki Regő, 
Makra Krisztina, Némethy Béla, 
Riczkó Andrea, Skublicsné Man-
ninger Alexandra és Varga Előd 
Bendegúz.

A polgármesteri hivatal dolgozói (közel 80 fő) hatékony munkát végeztek

Akadt dolguk a szorgalmas szemétszedőknek...

A kerületi nagytakarításon több önkormányzati képviselő is részt vett, képün-
kön Némethy Béla és Gór Csaba

Láng Zsolt polgármester és Gábor Áron, az Újlaki iskola igazgatója is részt 
vett az akcióban
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Utcáink takarítása a főváros fel-
adata, amit az FKF Zrt. vállalá-
sainak megfelelően el is végez, 
ugyanakkor a városi közterületek 
takarítását jelenleg több ténye-
ző nehezíti, melyek közül talán 
legfontosabb a kritikus munka-
erőhiány: nincs elegendő kétkezi 
munkás, a takarítási munkák át-
fogó gépesítése pedig csak hosszú 
átalakítási folyamat eredménye-
ként valósulhat meg.

– Évente több száz millió fo-
rintot költünk zöldfelületeink, 
parkjaink, játszótereink kar-
bantartására, fenntartására – 
tájékoztatott Láng Zsolt polgár-
mester. – Azonban mindannyian 
tudjuk, tapasztaljuk, hogy világ-
városban élünk, emiatt a szmog, 
a por és a kosz, a fák lehullott 
lombja állandó gondot okoz az 
itt élőknek.

Elindult az önkormányzat és az FKF Zrt.
közös utcatakarítási akciója

A  II. kerület tisztasága jelen 
körülmények és lehetőségek kö-
zött is fontos számunkra, ezért 
döntöttünk úgy, hogy szerződést 
kötünk az FKF Zrt.-vel, és saját 
forrásból kerületi utcatakarítási 
programot indítunk – mondta el 
a polgármester.

Az első próbanapon, április 
3-án a Lipthay, a Rómer Flóris, a 
Zivatar és a Szemlőhegy utcát (az 
Eszter utcai körforgalom és a Vér-
halom utca közötti szakaszon) tisz-
tították meg, a locsoló és a takarí-
tó utcagépek minden útszakaszon 
kétszer haladtak át összesen 2180 
méter hosszan, a két önkormány-
zati járdatisztító gép mellett kilenc 
fő kézi erővel söpörte az utcákat. 
Az összegyűjtött hulladék meny-
nyisége három tonna volt! A taka-
rítás idejére az utcák lezárását hét 
városrendész biztosította. 

Mint Láng Zsolt polgármester 
elmondta, az első próbanap után 
zajlik a tapasztalatok összegzése, 
a továbbiakban a beérkezett la-
kossági felvetések alapján, vala-
mint az FKF Zrt. rendelkezésre 
álló kapacitása függvényében 
szeretnék folytatni az utcata-
karítási programot, amikor egy 
korszerű utcatakarító-gép és egy 
úgynevezett önfelszedő seprőgép 
meghatározott menetrend alap-
ján heti rendszerességgel fogja 
megtisztítani a II. kerület utcáit. 
A polgármester kiemelte a lakos-
sági támogatás és együttműködés 
fontosságát: 

A polgármester kiemelte a lakossági támogatás 
és együttműködés fontosságát

Heti rendszerességgel folytatják az utcatakarítást a II. kerületben

A II. kerület az elmúlt évtizedben sokat változott, fejlődött az utca-
kép is, de egyvalami megmaradt: az utcák nagyvárosiasan koszolód-
nak, a szmog és a szemét állandó terhelést és feladatot jelent. 
 

– A gépek a kora reggeli és dél-
előtti órákban csak ott tudják 
hatékonyan elvégezni a felada-
tukat, ahol az utcán nem parkol-
nak járművek, ezért az érintett 
helyszíneket előre közzétesszük 
saját média- és közösségimé-
dia-csatornáinkon, s arra kérjük 
az autótulajdonosokat, hogy a ki-
jelölt utcákból előző este álljanak 
el. Bízunk benne, hogy ezt a kis 
kényelmetlenséget megéri vállal-
ni a tiszta utcákért. Reméljük, az 
utcatakarítási akció az év végére 
jelentős javulást fog hozni a köz-
tisztaság állapotában – emelte ki 
a polgármester. ld

a ii. kerületi Önkormányzat folytatja az április elején 
inDított naGy utcatakarítási proGramját. A következő kerületi 
köztisztasági akció április 3. és 17. után április 24-én szerdán lesz, amely reggel 
7 órakor kezdődik. Az április 24-re tervezett takarítási útvonal: a Vízivárosban a 
Frankel Leó út (Bem tér–Margit krt. közötti szakasz) páros oldala félpályás zárással, 
a Rózsadombon a Kút utca mindkét oldala teljes zárással, a Pusztaszeri út Cimba-
lom utca és Szemlő-hegyi-barlang közötti részén a felfelé menő szakasz külső és 
belső részét félpályás zárás mellett takarítják. Az érintett utcák lakóit szórólapokon 
is tájékoztatják. Az önkormányzat kéri az autósokat, hogy a takarítandó helyeken 
április 24-én reggel 6.30-tól a takarítás befejeztéig ne parkoljanak, az autókkal 
legkésőbb 6.30-ig álljanak el. Köszönjük, hogy együttműködésükkel támogatják a 
II. kerület Nagy Utcatakarítási Programját!
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értesítők meGkülDése
Az a választópolgár, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
és 2019. április 5. napjáig nem kapta meg szavazóköri névjegyzékbe vételéről az értesítőt 
vagy elvesztette, a helyi választási irodától újat igényelhet.

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

Kérelmét az átjelentkező választópolgár 2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig módosíthatja.
A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni: • a levélben, illetve 

ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. május 22-én, szerdán 
16.00 óráig, • a személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmek-
nek 2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

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

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

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

települési szintű lakóHellyel renDelkezők szavazása
Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település 
kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Amennyiben a polgár települési szintű lak-
címmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási 
Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

a választójoG GyakorlásáHoz seGítséG iGényelHető
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának 
gyakorlása érdekében: • Braille-írással készült értesítő megküldése • könnyített formában 
megírt tájékoztató anyag megküldése • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása 
a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során • akadálymentes szavazóhelyiség 
alkalmazása. 

A szavazólap kitöltésében segítheti a választópolgárt az általa választott segítő, vagy ha 
ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

személyes aDatok kiaDására vonatkozó szabályok
A választópolgárnak 2014. január 1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsa adatainak 
kampánycélú kiadását, továbbá lehetősége van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásból is megtiltsa adatainak kiadását.

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

Tisztelt Választópolgárok!

a választási iroDa Hivatali HelyiséGének címe: 1024 Mechwart liget 1., 
II. emelet 204. szoba (félfogadás mindennap: 8–16 óra között). Tel: (06 1) 346-5633, 

(06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5526.

a fiDesz ii. kerületi iroDájának 
nyitvatartása: április 8-tól május 26-ig 
hétfőtől péntekig 9–18 óráig. Telefon-
szám: (06 1) 212-5030 (1024 Keleti Ká-
roly u. 13/b).
inGyenes joGi tanácsaDás a Fidesz II. 
kerületi szervezeténél. Időpont-egyez-
tetés nyitvatartási időben a (06 1) 212-
5030-as számon.
a kDnp ii.  kerületi iroDája (1024 
Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentke-
zéseket a (06 20) 374-2086-os számon. 
E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: 
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2.
képviselői iroDa: Varga Mihály (a 4-es 
számú választókerület országgyűlési kép-
viselője) irodája hétfőn 12-16, szerdán 
13-17, pénteken 9-13 óráig tart nyitva 
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 
355-8199).
az mszp ii. kerületi szervezetének 
iroDája hétfő–csütörtök 10-18 óra kö-
zött, valamint pénteken 10-16 óráig tart 
nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök 
és a Kerületünk az otthonunk-frakció 
vezetője fogadóórát tart a 1027 Fazekas 
u. 19–23. szám alatti irodában. Előze-
tes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es 
telefonszámon nyitvatartási időben. 
E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.
com/mszp2. Ingyenes jogi és munkajogi 
tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szer-
vezete. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 
224-0090-es telefonszámon. Tartja: dr. 
Varga Előd Bendegúz.
jobbik ii. kerület: fogadóóra minden 
hónap páratlan hetének csütörtökén 
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 
8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra 
között a Gyertyás vendéglőben (1028 
Hidegkúti út 172.). Jogsegélyszolgálat: 
időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös 
telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 
a Demokratikus koalíció önkormány-
zati képviselője, Kecskés Balázs minden 
hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 
óra között a Budai Demokrata Klubban, a 
1126 Márvány utca 38. szám alatti irodá-
ban. Akinek bármilyen kérése, problémája 
merül fel, kérik, hogy a (06 1) 275-8186-os 
telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.
hu e-mail-címen jelentkezzen.
a párbeszéD maGyarorszáGért helyi 
képviselője Kovács Márton. Fogadóóra 
előzetes időpont-egyeztetést követően 
a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.
az észak-buDai kisGazDa pol-
Gári eGyesület tisztelettel várja az 
érdeklődők jelentkezését. E-mail: 
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 
20) 976-2415.
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napirenD előtt
Hozzászólásában Őrsi Gergely, a Kerü-
letünk az otthonunk-frakció vezetője 
üdvözölte, hogy a kerületben több játszó-
téren is felújítás kezdődött, ugyanakkor 
intézkedést kért, hogy az építkezéshez 
szükséges anyagokat, vegyszeres tar-
tályokat a kivitelezők a gyerekektől jól 
különítsék el.

– Jelzést kaptam a Felhévízi utca–Daru 
utca környékéről, hogy az átmenő forga-
lom, valamint a sebességtúllépés az utób-
bi időben szinte elviselhetetlen méreteket 
öltött – mondta Őrsi Gergely. – Kérem, 
hogy a rendőrök és a városrendészek 
gyakrabban ellenőrizzék a környéket.

A frakcióvezető a napirendek között 
szereplő, a fás szárú növények védelméről 
szóló rendelettel kapcsolatban elmondta: 
– Örömmel fogadjuk a fák megóvását 
célzó rendelet megalkotását, melyet első 
ízben 2015-ben kezdeményeztünk. Na-
gyon jó, és pozitívumnak tartjuk, hogy 
még annál is szigorúbb lett, mint amit 
korábban kezdeményeztünk.

Láng Zsolt polgármester válaszában 
elmondta, 2015-ben egyetértettek abban, 
hogy csak olyan rendeletet érdemes el-
fogadni, amit be is lehet tartatni.

– A mostani jogszabály végrehajtható 
és ellenőrizhető, aminek az egyik legfon-
tosabb előfeltétele volt, hogy elkészüljön 
a kerületről egy pontos és hitelesített 
légifotótérkép, amely alapján tavasszal 
és ősszel ellenőrizni lehet az aktuális 
állapotot. Elkészült az a szoftver is, amely 

az eltéréseket mutatja meg, így ennek 
alapján az ellenőrzéseket el lehet végezni. 

A polgármester felhívta a figyelmet arra, 
hogy a szigorítás különösen fontos a II. 
kerületben, mert itt az ingatlanárak a ma-
gyarországi felső kategóriába tartoznak.

– Véleményem szerint a jelenlegi bír-
ságösszegek enyhék, és kizárólag csak 
közigazgatási bírságként alkalmazhatóak. 
Ezért felterjesztéssel fordultam Gulyás 
Gergely miniszterhez annak érdekében, 
hogy külön jogszabály határozzon meg 
maximum bírságösszegeket kifejezetten 
a zöldterület védelme érdekében.

Láng Zsolt polgármester jelezte, hogy 
a Felhévízi utca–Daru utca környékének 
forgalmi problémái miatt a járőrszolgálat 
megerősítését kéri a II. kerületi rendőr-
ségtől, a játszóterek felújítása kapcsán 
pedig a hivatal intézkedik.

A Mansfeld-szobor megrongálódott 
talapzatborításának kijavítását kérte Bo-
dor Zoltán (Jobbik) képviselő, aki arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a Mechwart 
ligetnél, a Margit körút és a Keleti Ká-
roly utca találkozásánál kihelyezett fém 
virágdézsák nem túl esztétikusak. Azt 
kérdezte, várható-e a ládák cseréje.

– Az idei költségvetésben a pesthideg-
kúti gyalogosközlekedés fejlesztésére 
komoly összeg lett félretéve – vetette 
fel a képviselő. – Megnéztem a Rózsa 
utcát, ahol nemcsak járdaépítésre lenne 
szükség, hanem az utca végén a víz-
elvezető-rendszer is hiányzik, továbbá 
folyamatos gond, hogy régi a vízvezeték, 

gyakran megsérül és javítani kell. Úgy 
vélem, érdemes lenne az említett prob-
lémákat egyszerre orvosolni.

Láng Zsolt polgármester válaszában 
elmondta, hogy a hivatal előtt ismert a 
Mansfeld-szobor talapzatának hibája, de 
a javításhoz hosszabb idő szükséges a 
speciális anyaghasználat, illetve az alkotó 
szobrászművésszel történő egyeztetés 
miatt, de igyekeznek mielőbb helyre-
állítani az emlékmű alját.

Dankó Virág alpolgármester a virág-
dézsákkal kapcsolatban jelezte, hogy a je-
lenlegi állapot nem a végleges megoldás.

– Nyáron szeretnék rendezni a kis fák 
és virágok helyét a liget melletti parkoló-
val, valamint a Mechwart liget két oldalán 
lévő járófelülettel együtt.

Az alpolgármester a pesthidegkúti 
járdafejlesztésekről elmondta, megvizs-
gálják a Rózsa utca esetét.

– A költségvetésben olyan tétel is 
szerepel, amit a pesthidegkúti vízel-
vezetés megoldására terveztek be. Más 
utcákban is főként a vízelvezetés okoz 
gondot. Több jogcím is van a kerület 
idei büdzséjében, melyekből ezeket a 
problémákat kezelni lehet, azért, hogy 
mindig alkalmazkodni lehessen egy-egy 
utca adottságaihoz. 

Tóth Csaba Róbert (LMP) képviselő 
elmondta, hogy a Gábor Áron utcánál is 
látott fém virágtartó dézsákat.

– Miért nem az utat elválasztó szige-
tekbe ültetnek növényeket, miért vas-
ládákban helyezik ki őket? – kérdezte.

Dankó Virág alpolgármester felhívta 
a figyelmet arra, hogy az elválasztósáv 
forgalmas útszakasz mellett fekszik, ahol 
nem biztos, hogy az ültetett növényzet a 
szennyeződés miatt megmaradna.

– Szakértők javaslatára helyeztük el a 
növényeket dézsákban, esélyt adva arra, 
hogy meg is maradjanak. Ahol viszont 
van lehetőség ültetett zöld telepítésére 
és öntözőrendszer kiépítésére, ott termé-
szetesen azt részesítjük előnyben.

Kecskés Balázs (Kerületünk az ottho-
nunk-frakció) azt kérte, hogy az önkor-
mányzat helyezzen ki ingyenes plakát-
helyeket a II. kerületben, vagy biztosítson 
más reklámozási felületeket az ellenzéki 
pártoknak az európai parlamenti vá-
lasztásokra.

A képviselő véleménye szerint az el-
lenzéki pártoknak nincs lehetősége köz-
tereken reklámozni, az országos média-
felületek foglaltak, ezért évek óta csak 
vadplakátolással tudtak kampányolni.

Láng Zsolt polgármester felhívta a 
figyelmet arra, hogy vadplakátolni ed-
dig sem lehetett, a kihelyezett táblákkal 
kapcsolatban pedig nincsenek jó tapasz-
talatok, mert sokat megrongáltak közülük. 

– Az európai parlamenti választásokon 
minden pártnak egy országos listája van, 
a kampányt is központilag szervezik, így 
nem indokolt hirdetőtáblák kihelyezése. 
Az önkormányzati választásokra – amely 
a II. kerületről szól – a kerületi képviselő-
jelölteknek az önkormányzat részéről 
érdemes lehet felületet biztosítani.

A testület elfogadta a fás szárú nö-
vények védelméről, kivágásáról 
és pótlásáról szóló önkormány-
zati rendeletet, amelynek célja a 
növények pusztításának, rongá-
lásának, értékük csökkenésének 
megakadályozása, a zöldterüle-
ti és zöldfelületi területeken a 
növényállomány indokolatlan 
megszűnésének, károsodásának 
megelőzése, elhárítása, az eset-
legesen bekövetkezett károsodás 
csökkentése, és az indokoltan 
megszűnő zöldterület, zöldfelü-
let növényállományának pótlása. 
A jogszabály április 22-én, a Föld 
napján lép hatályba.

A képviselő-testület megvá-
lasztotta a II. kerületben működő 
szavazatszámláló bizottságokba a 
tagokat és póttagokat.

A testület úgy döntött, hogy az 
önkormányzat új Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiát ké-
szíttet a 2015 óta érvényben lévő 
szabályzat helyett. 

A középtávú, fejlesztési szemlé-
letű dokumentum kijelöli majd a 
kerület adottságai alapján a terü-
leti fejlesztési célokat, összhang-
ba hozza a stratégiát a városrész 
településfejlesztési koncepciójá-
val, valamint elősegíti a fejlesztési 
források hatékony felhasználását.

A képviselő-testület döntött 
az általa fenntartott szociális és 
gyermekjóléti intézmények egyes 
szolgáltatásainak intézményi té-
rítési díjairól, amelyek áprilistól 
érvényesek.

Módosítottak a hivatali munka-
időn és hivatali helyiségen kívüli 

anyakönyvi eseményekért fize-
tendő díjak mértékéről, valamint 
az anyakönyvi eseményen közre-
működő anyakönyvvezető díjazá-
sáról szóló rendeleten.

Az Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottság elnökének 
Riczkó Andreát, korábbi bizottsá-

gi tagot választották meg, miután 
Kocsy Béla lemondott képviselői 
tisztségéről. A bizottság új tagja 
Legény Béla képviselő lett. A kép-
viselő-testület változásával együtt 
a KDNP-frakció megszűnt és a to-
vábbiakban a Fidesz képviselő-
csoportjával alkot közös frakciót.

A képviselőtestület ülésén történt
A képviselő-testület március 28-án tartott ülésén elfogadták a II. ke-
rület zöldvédelmi rendeletét, határoztak a szociális és gyermekjóléti 
intézményekben érvényes szolgáltatások intézményi térítési díjai-
ról, valamint döntöttek arról, hogy új Integrált Településfejlesztési 
Stratégiát készíttet az önkormányzat.
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Költészet napi eseményeK
A II. Kerületi Önkormányzat szervezésében a Klebelsberg Kultúrkú-
riában Tóth Auguszta előadásában a Mezei Mária – Hoztam valamit a 
hegyekből című estet, a Marczibányi Téri Művelődési Központban 
Szarka Tamás zenés irodalmi estjét láthatták az érdeklődők a költé-
szet napján. Az önkormányzat Idősügyi Tanácsa versmondó versenyt 
szervezett a 60. életévüket betöltött amatőr versmondóknak, Őrizem 
a szemed címmel Ady Endre költeményeiből.

KoszorúzásoK
A II. Kerületi Önkormányzat is fontos és szép hagyománynak tartja a 
kerületünkben élt költők és írók emlékének ápolását. 2007 óta min-
den évben koszorút helyez el közel negyven olyan irodalmár emlék-
táblája előtt, aki valaha városrészünk lakója volt. Ebben az évben, a 
költészet napján Láng Zsolt polgármester Weöres Sándor emléktábláját 
koszorúzta meg egykori, Törökvész úti otthonánál. A költő, író, mű-
fordító, irodalomtudós harminc éve, 1989-ben hunyt el, évtizedeken 
át élt a II. kerületben feleségével, a szintén költő Károlyi Amyval.

VersplaKátoK
A versek ritmusa és zenéje már a legkisebbeket is elvarázsolja. Gyor-
san és szívesen tanulják a rímes, ütemes sorokat, miközben észrevét-
lenül gazdagodik szókincsük. Ezért határozott úgy – először 2013-ban 
– az önkormányzat, hogy a költészet napja alkalmából versplakátokat 
helyez ki a kerületi játszóterekre. Az idei plakátokon Weöres Sándor 
Bóbita című kötetének négy népszerű gyermekverse olvasható.

Vers mindenkinek
Országszerte április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. 
1905-ben ezen a napon született Budapesten József Attila, aki kerü-
letünkben is élt, és – amit talán kevesebben tudnak – szintén ezen 
a napon látta meg a napvilágot 1900-ban Kassán Márai Sándor. 
A jeles napról 55 éve, 1964 óta emlékeznek meg a magyar kultúra 
és irodalom kedvelői. Ilyenkor számos irodalmi est, könyvbemutató, 
író-olvasó találkozó kínál lehetőséget, hogy a mindennapokból ki-
szakadva egy kicsit elmerüljünk a költészet világában.

karsay eszter négygyermekes édesanya, aki a két fiatalabbal, a hatéves Julival és a tízéves Zsigával 
érkezett a Vérhalom téri játszótérre: – Mind a négy gyerek szereti a verseket, főleg kiskorukban hallgatták 
nagy élvezettel, ha verset, mondókát mondtunk nekik. Leginkább a vicces, ritmusos, játékos szövegek nyűgözték 
le őket. Weöres Sándor Bóbitája abszolút kedvencünk, évekig erre altattuk a gyerekeket. A nagyobbaknak mos-
tanában a Romhányi-versek a kedvenceik – a szintén sok nyelvi humor miatt. Évek óta látom, hogy így tavasszal 
kikerülnek a versplakátok a játszóterekre, és nagyon örülök, hogy nem szakadt meg ez a szép hagyomány.

A magyar költészet napján...

simon aDriennek két fia van, most az idősebb 
gyermekével, a hetedikes Danival időztek a játszó
téren: – Én magam is nagyon szeretem a verseket, ezért 
a két fiúnak, Daninak és Zsombornak már egészen kicsi 
korától mondtam, sőt inkább énekeltem megzenésített 
verseket, elsősorban Weöres Sándor költeményeit, hiszen 
én is a Regélőn nőttem fel, de gyakran olvasunk Kányádi 
Sándor- és Szabó Lőrinc-verseket is. Nagyon jó ötletnek 
tartom a versplakátot, hiszen sokan naponta megfordul-
nak itt, így valóban lehet népszerűsíteni a versolvasást. 
A fiaimnak jól megy a verstanulás, de segítségképpen rá 
szoktunk keresni a neten az adott versre, és meghallgatjuk 
egy-egy színész előadásában. Az
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Láng Zsolt polgármester megkoszorúzta Weöres Sándor 
és Károlyi Amy emléktábláját
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A II. Kerületi Önkormányzat idén is megrendezi az elmúlt években nagy sikerrel le-
bonyolított tavaszi muskátlivásárát. A vásár április 27-én (szombaton) 7 órától 
a készlet erejéig (15 ezer darab növény) tart. A vásár keretében egy ember 
legfeljebb 10 darab muskátlit vásárolhat 250 Ft/darab áron.
Helyszínek: 1. A Polgármesteri Hivatal papkerti 
parkolója, a Magyar Autóklub volt székháza 
előtt (labdarúgópálya). 2. Pesthidegkúton 
a Zsíroshegyi út és a Nagyrét utca ke-
reszteződésében lévő sportpályán. 
Tegyük virágosabbá kerü-
letünket!

Szintén április 27-én 
(szombaton) 7 órától a fenti hely-

színeken termelői almavásárt tartanak. 
A szabolcsi almák vegyesek (golden, jona, 

idared), 130 Ft/kg-os áron lehet megvásá-
rolni, a kiszerelés két kilogrammos.

muskÁtLi- és ALmAVÁsÁr
AZ ÖNkormÁNyZAt sZErVEZéséBEN

Főzzünk egészségesen!
áprilistól ismét elindul 
a ii.  kerület ingyenes 
főzőklubja szépkorúak 
számára.
A kétrészes tanfolyamot szak-
képzett dietetikusok tartják. 
Az alkalmak végén az elké-
szített menüt a jelenlévők 
közösen elfogyaszthatják. 
A receptklub helyszíne a 
Törökvész Úti Általá-
nos Iskola tankonyhája 
(1025 Törökvész út 67-
69.). Az iskola megkö-
zelíthető a 11-es és a 
111-es busszal, leszállás 

a Tömörkény utcai megállónál. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 
helyszín nem akadálymentes. 
A  korlátozott számú helyek 
miatt a részvétel regisztráció-

hoz kötött, melyet a recept-
klub@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen tehetnek 
meg. Jelentkezni folyama-
tosan lehet telefonon is Hu-

szár Eszternél a (06 1) 
346-5503-as számon 
9–13 óráig. A szerve-
zők kérik, adják meg 
nevüket, telefonszá-

mukat és lakcímüket.

Módosult a rendelőjárat útvonala
A II. Kerületi Önkormányzat 2017 áprilisától ingyenes járatot indí-
tott a Bem tér–Rét utcai orvosi rendelő útvonalon. A rendelőjárat 
útvonalában változás, hogy a Nagy Imre téri megállója megszűnt, el-
lenben a Kapás utcai szakrendelőnél megáll. A minibusz továbbra is 
minden héten hétfőtől csütörtökig óránként közlekedik, kizárólag 
a délelőtti órákban. Csak fertőző betegségben nem szenvedő idős 
betegek vehetik igénybe az önkormányzat ingyenes szolgáltatását.
inDulási iDőpontok

• a Fő utca Bem téri BKK-megállójától a rét utcai rendelő felé: 
indulás hétfőtől csütörtökig naponta 7.30, 8.30, 9.30, 10.30 órakor. 

• a rét utcai rendelőből a Fő utca Bem téri BKK-megállója felé: 
indulás hétfőtől csütörtökig naponta 8, 9, 10 és 11 órakor.
meGállók
a rét utcai rendelő felé: • Fő utca (Bem téri BKK-megállója) • Bem 
téri I. Sz. Gondozási Központ • Kapás utcai szakrendelő (Varsányi 
Irén és Kapás utca sarka) • Fazekas utca (BKK-megálló) • Horvát 
utca (BKK-megálló) • Margit krt. (Átrium színház BKK-megálló) 
• Rét utca
a Fő utca Bem téri BKK-megállója felé: Rét utca • Mechwart liget 
(Keleti Károly utcai BKK-megálló) • Kapás utcai szakrendelő (Var-
sányi Irén és Kapás utca sarka) • Fazekas utca (BKK-megálló) • Bem 
téri I. Sz. Gondozási Központ • Fő utca (Bem téri BKK-megállója)

április 27-én
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Több mint kétszáz gyerek énekelt a Dániel-játék című középkori litur-
gikus drámában, amelyet a Budai Ferences Énekes Iskola alapításának 
10. évfordulója alkalmából mutattak be a Szent Angéla iskolában ápri-
lis 6-án. A hatalmas kórusban az énekes iskola 1–8. osztályai énekeltek, 
Dániel prófétát a hatodik osztályos Csáky-Semsey András, Balthazár ki-
rályt a hetedikes Kalász András, Dárius királyt pedig a nyolcadikos Thaler 
Csongor alakította. A díszletek és a jelmezek a szülők közreműködésével 
készültek. A darabot az iskola tanárai – Sirákné Kemény Kinga, Semjénné 
Menus Gabriella, Várföldi László – állították színpadra nagy sikerrel. 

Fenntartójának, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtarto-
mánynak köszönhetően 2009-ben, az egyházi iskolák közül elsőként a 
Szent Angéla iskolában indult el az énekes iskolai képzés. Alsó tago-
zaton heti három, felső tagozaton heti két órában tanulnak a gyerekek 
éneket, ezenkívül fiú- és leánykórusban énekelnek. A gyerekek közül 
többen a műhely kórusának a munkájában is részt vesznek, valamint 
templomi énekes liturgikus szolgálatot látnak el. A zenei oktatás alap-
pillére az ősi gregorián ének, a magyar népzenei hagyomány (népdal, 
néptánc, népi játékok stb.), valamint az európai és a magyar egyetemes 
műzene egyházi és világi öröksége. nzsA

A II. kerületi vers- és prózamondó versenyre március 25-én került 
sor, melyet a Szabó Magda Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános 
Iskola tanárai és diákjai szerveztek a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban, így méltó körülmények között folyhatott négy helyszí-
nen a verseny, melyen 61 kerületi felső tagozatos vett részt. A zsű-
riben helyet foglaltak színészek, kommunikációs szakemberek, a 
Magyar Katolikus Rádió munkatársai, valamint magyartanárok. 
A diákok a magyar irodalom legszebb alkotásaiból válogattak, és az 
előadások is igényesek, magas színvonalúak voltak. A díjakat, ju-
talmakat a Közép-Budai Tankerületi Központ, a Kairosz Könyvki-
adó és a Szabó Magda Két Tannyelvű Általános Iskola biztosította.

Kerületi vers és prózamondó verseny

Fedezd fel a második kerületet! 
címmel vetélkedőt indít a II. Ke-
rületi Önkormányzat tizenhá-
rom-tizenöt éves, felső tagoza-
tos iskolások számára. A verseny 
négy online fordulóból és egy 
„terepi”, videós feladatból áll 
majd. A vetélkedőre a szerve-
zők háromfős csapatok jelent-
kezését várják. A verseny célja 
az, hogy a II. kerület iskoláiba 
járó gyerekek megismerjék és 
megszeressék lakóhelyük neve-
zetességeit és rejtett értékeit. 
Fontos ugyanakkor a versenyző 
csapatok és osztályközösségük 
összetartozásának erősítése is, 
ezért a dobogós csapatok mind-

egyike háromnapos üdülési lehe-
tőséget nyer, amelyre az egész 
osztályát magával viheti. A pihe-
nés időpontja 2019 szeptembe-
re, helyszíne a II. kerület frissen 
felújított balatonfenyvesi tábor-
helye lesz. A versenyre május 2-ig 
lehet jelentkezni, az első forduló 
feladatait május 6-án küldik ki a 
szervezők. A verseny június 3-ig 
tart, az ünnepélyes díjátadásra 
pedig június 15-én, a II. Kerület 
Napján kerül sor. Jelentkezni a 
vetelkedo@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen lehet. A versenyki-
írás és a vetélkedő ütemezése a 
www.masodikkerulet.hu oldalon 
olvasható.

Az egész osztályával üdülhet a kerületismereti 
vetélkedő három győztes csapata

Tízéves a Budai Ferences 
Énekes Iskola

ereDmények. 5-6. osztály vers kategória: I. helyezett: Simon 
Boldizsár (6. o., Kodály iskola). Próza kategória: I. helyezett: 
Horváth Bodza (6. o., Áldás iskola).
7-8. osztály vers kategória: I. helyezett: Wermescher Csongor 
(7. o., Áldás iskola). Próza kategória: I. helyezett: Tóth Anna 
(8. o., Ökumenikus iskola).
A rendező Szabó Magda Két Tannyelvű Általános Iskola tanulói 
is szépen szerepeltek: Déri Emma Lola (7. o.) II. helyezést ért el 
versmondásban, Takács Emma (8. o.) III. helyezést prózamondás-
ban, Jackson Kole (8. o.) a zsűri különdíját kapta.

Az önkormányzat felújított balatonfenyvesi tábora
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A Tárogató úti Babérliget Általános Iskola meghívására április 2-án Láng 
Zsolt polgármester is részt vett a felsős tanulók nagy sikerű színielőadá-
sán, amelynek keretében Neil Simon: Furcsa pár című darabját adták elő.

A Babérliget iskola diákjainak előadásaA Szülők Akadémiája című in-
gyenes előadás-sorozattal a 
II. Kerületi Önkormányzat cél-
ja az, hogy havonta egy-egy 
alkalommal a kerületi szülők, 
leendő szülők, illetve a helyi ok-
tatási és nevelési intéz-
mények szakemberei 
számára adjon el-
igazítást aktuális 
kérdésekhez elis-
mert szakembe-
rek vezetésével.

Az idei évad 
harmadik előadása 
MÁJUS 16-án, csütör-

tökön 17.30-tól lesz a Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtárá-
nak Thirring Lajos-termében 
(1024 Keleti Károly u. 7.). 

Játékos tanulás címmel Szűcs 
Dóra, az OKOS Doboz digi-

tális feladattár ügy-
vezető igazgatója 

tart előadást.
További infor-

máció kérhető 
Huszár Eszter-
től: huszar.esz-
ter@masodik-

kerulet.hu, tel.: 
(06 1) 346-5503.

Premier a Babérliget iskolábanszülők akadémiája
Ingyenes előadás-sorozat önkormányzatunk szervezésében

Legutóbb Prof. Dr. Bagdy Emőke tartott előadást

Láng Zsolt polgármester a Babérliget Általános Iskola 
igazgatójával, Demeter Róberttel
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II. KERÜLETI 
ÖNKORMÁNYZAT

 DUNA-IPOLY
 NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG

2019. április 28., vasárnap
a Pál-völgyi-barlang kőfejtője

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

CSALÁDI NAP INGYENES PROGRAMOKKAL 10–17 ÓRA KÖZÖTT

TERMÉSZETISMERETI 7PRÓBA AJÁNDÉKOKKAL   ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK   BARLANGI MENTÉSI BEMUTATÓ   NÉPI KÖRHINTA KICSIKNEK

FÁRAMÁSZÁS (SISAKBAN, BEÜLŐVEL)   BARLANGTÚRÁK 50% KEDVEZMÉNNYEL

A természet megóvása érdekében kérjük, hogy utazásuk során a közösségi közlekedést vegyék igénybe!

www.masodikkerulet.hu
www.dunaipoly.huwww.facebook.com/budapest2

www.facebook.com/dunaipoly

A FÖLD NAPJA

NEMZETI PARKI ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA

15.30:
     FARKASHÁZI RÉKA 
   ÉS A TINTANYÚL
                                          családi koncertje 

11.00: ARANYSZAMÁR
                    BÁBSZÍNHÁZ

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

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

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

Jelentkezni 2019. augusztus 31-ig lehet. A 
pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg 
bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértékének 
felső határa bruttó 400 ezer Ft, a pályázati tá-
mogatás maximuma pedig a teljes költségvetés 
70%-a lehet.

idén is Fogadj örökbe egy közterületet!

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

Gazdapiac indul a Klebelsberg Kultúrkúriánál is
Sokan kérték, hogy a máriaremetei Cserkészház területén lévő piaci napok mellett minden hónap 
harmadik hetében is legyenek gazdapiaci napok. A szervezők ezúton tájékoztatják az érdeklő-
dőket, hogy MÁJUS harmadik szombatján, 18-án, és JÚNIUS harmadik szombatján, 15-én 
a cserkészházi piac gazdáival piaci próbanapokat tartanak a Klebelsberg Kultúrkúria kertjében 
(1028 Templom u. 2–10). Nyitvatartás: 7.00–11.30-ig. Ha ezek a piaci napok a gazdáknak és a 
vásárlóknak egyaránt sikert hoznak, akkor a későbbiekben minden hónap harmadik szombatján 
lesz gazdapiac a Klebelsberg Kultúrkúria kertjében is. Szilágyi Zsolt, a gazdák és a piac szervezője 
kéri az érdeklődőket, hogy szóljanak szomszédjaiknak is. Mindenkit várnak az új helyszínen!

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

JELENtkEZési 
HAtÁriDŐ: 

AuGusZtus 31.

a pályázattal kapcsolatban 
további felvilágosítást Fábián Tamara 

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

A pályázat segítségével 
látványos eredmény 
érhető el egy-egy 
korábban elhanyagolt közterületen

A levélaknázómoly évente 
háromszor (április végétől 
május elejéig, június elejétől 
július elejéig, július közepé-
től szeptember elejéig) raj-
zik. A védekezésre két haté-
kony módszer alkalmazható. 

A permetezéssel a kártevő 
kirajzásakor a levelek felüle-
tére felvitt szerrel lehet vé-
dekezni. Előnye, hogy a per-
metlébe más kártevők elleni 
szereket is lehet keverni.

A másik technológiával a fa 
kérge alá injektálják a ható-
anyagot, mely a növény ág-
rendszerébe felszívódva jut 
el a levelekig, így akadályoz-
va meg a rovarok kifejlődését. 

Az injektálás rügyfakadáskor 
a leghatékonyabb, és egész 
évre védelmet nyújt az akná-
zómollyal szemben.

A korábbi évekhez hason-
lóan, a II. Kerületi Önkor-
mányzat idén is támogatja a 
védekezést. 

A kivitelezők a permete-
zés vagy injektálás ellenér-
tékének hetven százalékáról 
(körülbelül 6300 Ft a perme-
tezés és 15 400 Ft az injektá-
lás) a megrendelő lakó, vagy 
társasház nevére – a munka 
elvégzését követően – szám-
lát állítanak ki. A fennmara-
dó összeget az önkormányzat 
fizeti a vállalkozónak.

Aki részt kíván venni a vadgesztenyefák megóvásában, az az 
alábbi elérhetőségeken keresheti a vállalkozókat. permete-
zés: Kiss András (1025 Budapest, Szikla utca 10.) telefon: (06 

1) 325-7814, e-mail: kissandraskertesz@indamail.hu. injektálás: 
Oberleitner-Agro Bt. (8754 Galambok, Ady utca 105.) Kovács Zoltán, 
telefon: (06 30) 237-2829, e-mail: injektalas@vadgesztenye.eu.

Védjük meg vadgesztenyefáinkat!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat idén is har-
mincszázalékos támogatást nyújt a kerületben élő magánsze-
mélyeknek, illetve társasházi lakóközösségeknek a vadgesz-
tenyefákat pusztító levélaknázómoly elleni védekezéshez. 
 

foGyatékkal élők munkaleHetőséGét támoGató viráGvásár lesz MÁ-
JUS 5-én vasárnap 8–13 óra között a Kájoni János Ferences Közösségi Házban (1025 Szilfa 
u. 4.). A Civitán kertészet elsősorban muskátlikat, egynyári virágokat kínál megvásárlásra ezen 
a napon. Fogyatékkal élők alkalmazását támogatja az, aki a kertjének, erkélyének díszítésére 
szánt virágokat ezen a napon vásárolja meg. A virágokat a kertészetben dolgozó fiatalok és 
szüleik árusítják a ház udvarán. Várnak minden jó szándékú, segíteni akaró vásárlót!

Mindezek mellett továbbra is lesznek gazdapiaci napok a cserkészház kertjében (1028 Hímes 
u. 3.), legközelebb ÁPRILIS 27-én 7.00–11.30-ig. A tavaszi vitaminbombák és az egész 
évben megszokott hazai finomságok mellett a vásárláson kívül nagyszerű alkalom nyílik be-
szélgetésekre a jó levegőn. Minél több vásárlót várnak.
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Pohl Krisztinával, a II. Kerületi 
Sport- és Szabadidősport Non-
profit Kft. sportszervezőjével a 
főváros egyik legjobban felszerelt 
fitneszparkjában, a Mechwart li-
getiben beszélgettünk mozgásról, 
sportról és a II. kerület ingyenes 
sportolási lehetőségeiről. 

mozgás, vitalitás, 
egészség

– A mozgás nem egyszerűen 
az életünk része, hanem testi és 
lelki egészségünk, vitalitásunk 
egyik legfontosabb pillére – vall-
ja a sportszakember, aki 2015 
óta dolgozik sportszervezőként a 

II.  Kerületi Sport és Szabadidő-
sport Nonprofit Kft.-nél, ahol 
számos sportrendezvény, -verseny 
és diákolimpia megszervezésében 
és lebonyolításában vesz részt. – 
Gyermekkorban még természetes, 
hogy sokat szaladgálunk, ugrá-
lunk, de idősebb korban is érde-
mes tudatosan és rendszeresen – a 
fizikai állapotnak megfelelő mó-
don mozogni. A jól kiválasztott és 
rendszeresen végzett testmozgás 
meghosszabbítja az egészségben 
és jó mentális állapotban eltölthe-
tő évek számát. Semmi más nem 
tud annyi energiát adni, mint a fi-
zikai aktivitás: miközben immun-
rendszerünk erősödik, a hangula-
tunk is derűsebb lesz.

Pohl Krisztina elmondta, hogy a 
II. Kerületi Sport- és Szabadidő-
sport Nonprofit Kft. két sport-
központot üzemeltet, a belső 

Mindennapos mozgás mindenkinek –  sportélet Budán
A hosszú, sötét és hideg napok 
után végre itt a jó idő, a szabad-
téri programok, kirándulások idő-
szaka. Előkerülnek a kerékpárok, 
görkorcsolyák, rollerek, és igény-
be vehetjük a kerületszerte egyre 
nagyobb számban kialakított 
fitneszparkokat és futóköröket. 
 

területen, Újlakon a Panoráma 
Sportközpontot, Pesthidegkú-
ton a Pokorny József Sport- és 
Szabadidőközpontot. Mindkét 
helyszínen futókör, futball- és 
teniszpályák, valamint olyan ki-
sebb pályák, közösségi terek is a 
sportolni vágyók rendelkezésére 
állnak, ahol lehetőség van lábten-
gózni, streetballozni, röplabdázni, 
kosárra dobálni és számos egyéb 
mozgásos tevékenységet végezni. 
A sportszakember hangsúlyozta, 
fontos feladatuknak tekintik, hogy 
a lakosok tudjanak ezekről a lehe-
tőségekről, illetve, hogy megfelelő 
módon tudják használni a pályákat 
és az eszközöket. 

– A Mechwart liget nemcsak 
nagyon jó, központi helyen van 
és nemcsak nagyon szép a sok 
fával és virággal, de itt található 
Budapest egyik legjobban felsze-
relt kültéri fitneszparkja is. Külön 
előny, hogy egy játszótér közvet-

Szabadtéri, ingyenes sportolási lehetőségek
fitneszparkok kültéri kondicionáló eszközökkel és/vagy street wor

koutpálya: Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont (1028 Szabadság utca 

51–57.), Mechwart liget, Fenyves park, Csatárka út, Zsigmond tér, adyligeti park. 

szabaDtéri pinGponGasztalok: Pokorny József Sport- és Szabadidő-

központ, Cseppkő utca, Vérhalom tér, Marczibányi Téri Sportcentrum, adyligeti 

park. pétanque: Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont. kosárlabDa-

pályák: Nagyrét utcai sportpálya, Vérhalom tér, Papkerti sportpálya, Cseppkő 

utca, Nagykovácsi út, Elvis Presley tér, Marczibányi Téri Sportcentrum, adyligeti 

park. beton- vaGy Gumiburkolatú „DüHÖnGők”: Balogh Ádám köz, 

Nagyrét utcai sportpálya, Elvis Presley tér, Nagykovácsi út, Cseppkő utca, papkerti 

sportpálya, Marczibányi Téri Sportcentrum, Üstökös utca, Vérhalom tér, Adyliget 

park. futókÖrÖk: Panoráma Sportközpont (400 m) (1023 Kolozsvári Tamás 

utca 11.), Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont (285,5 m), Vérhalom tér (415 

m), Marczibányi Téri Sportcentrum (200 m).

A Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontban számos sportágat ki lehet próbálni

Pohl Krisztina gyermekkorától 
verseny szinten sporttáncolt, majd szá-
mos sportágban kipróbálta magát
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Mindennapos mozgás mindenkinek –  sportélet Budán a ii . kerületi  sport- és szabaDiDősport 
Nonprofit Kft. tevékenységéről bővebben a www.masodikkerulet sport.hu 

oldalon találhatók információk. Központi iroda: 1024 Keleti Károly utca 
37., telefon: (06 1) 336-1138, e-mail: info@masodikkeruletsport.hu

len szomszédságában létesült, 
így amíg a gyerekek játszanak, a 
szülők, vagy nagyszülők kipró-
bálhatják a kondicionáló eszkö-
zöket és a street workout-pályát. 
A  kettő nem ugyanaz: a street 
workout-pályát különböző korlá-
tok és rudak alkotják, míg a kon-
dicionáló eszközök olyan gépek, 
amelyekkel a fitnesztermekben 

is találkozhatunk. Ezek a gépek, 
akár a szenior korosztály számá-
ra is megfelelőek, mert az edzés 
itt csak saját testsúllyal történik. 
Idősebb korban már óvni kell az 
ízületeket, a hangsúly az erőki-
fejtésről áttevődik a koordinációs 
készségek fejlesztésre, amivel az 
időseket gyakran érintő elesések 
is megelőzhetők. 

saját testsúllyal 
hatékonyan

A II. Kerületi Sport- és Sza-
badidősport Nonprofit Kft. szak-
emberei tavaly indítottak el egy 
programot, amelynek célja a fit-
neszparkok népszerűsítése és az 
ott található eszközök rendelte-
tésszerű használatának bemuta-
tása volt. Az ingyenes előadásra 
és bemutatóra elsősorban a Kö-
zép-Budai Tankerületi Központ 
testnevelő tanárait várták, akik 
tapasztalataikat és tudásukat a 
mindennapos testnevelés kere-
tén belül adhatják át diákjaiknak. 
Az előadást a Mechwart ligetben 
Radányi Norbert, a saját testsúlyos 
edzésforma, a calisthenics hazai 
szakembere tartotta.

– A mindennapos testnevelés, 
számos előnye mellett fejtörést 
is okoz, hiszen minden osztály-

nak megfelelő helyet kell találni a 
testedzéshez – hangsúlyozta Pohl 
Krisztina. – Erre kitűnő meg-
oldást kínálnak a fitneszparkok, 
ahol szabad levegőn, változatos 
és hasznos testnevelésórát tart-
hatnak a tanárok. Ennek a moz-
gásformának nagy előnye, hogy 
folyamatos fejlődést biztosít – a 
magunk szintjén. Nem mások el-
len versenyzünk, csakis magunkat 
kell legyőznünk, a magunk hatá-
rait tudjuk tágítani, és ez nagyon 
motiváló lehet mindenkinek. 
Idén márciusban már másodszor 
hirdettük meg a programot, most 
is szépszámú érdeklődő jelent-
kezett, és nem csak testnevelők. 
A résztvevők megtudhatták, hogy 
milyen ütemben és mennyit fej-
lődhetnek saját testsúlyos edzés-
sel úgy, hogy ne történjék sérülés 
vagy baleset, valamint, hogy ho-
gyan építsék fel a saját edzéster-
vüket.

Péter zsuzsAnnAA Vérhalom téri futókört nagyon kedvelik a mozogni vágyók
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– Idén ősszel a kivitelezés befejeződik, és 
szeptember 30-án megkezdődik a műszaki át-
adás-átvétel harmincnapos folyamata. Ekkor 
meggyőződünk arról, hogy ténylegesen a ter-
vek szerint és megfelelő minőségben épült-e 
meg minden, és ez az időszak ad lehetőséget 
a feltárt hibák kijavítására is – kezdte a be-
szélgetést Halmai Zoltán. – Tekintettel arra, 
hogy mennyien várják a park átadását, azon 
vagyunk a kivitelezőkkel, hogy a park jelentős 
része már a műszaki átadás-átvételi folyamat 
ideje alatt is látogatható legyen. A mélyga-
rázs megnyitását is szeretnénk úgy időzíteni, 
hogy ősztől már az is működjön. Az építke-
zés miatt mintegy ötven felszíni közterületi 
parkoló szűnt meg a környéken, a most épülő 
mélygarázs ötszáz új parkolóhelyet jelent, és 
ne feledkezzünk meg a régi Millenáris alatt 
lévő kétszázötven férőhelyről sem. Már foly-
nak az egyeztetések a garázs üzemeltetéséről, 

a működési konstrukciót a II. Kerületi Önkor-
mányzattal együttműködve fogjuk kialakítani 
– emelte ki az ügyvezető.

Mint Halmai Zoltán lapunknak elmondta, a 
park legfontosabb funkciója, hogy zöldsziget-
ként rekreációs terület legyen a Margit körúti 
térségben. A parkot két oldalról határoló tám-
falrendszer is azt a célt szolgálja, hogy védjen 
a zajtól. Most még sok a beton, de a látványt 
hamarosan a növények zöldje uralja majd. Hal-
mai szerint bár a burkolt felület csökkentésé-
nek a „közösségi tér funkció” mellett az is ha-
tárt szab, hogy a park fekvésénél fogva jelentős 
átmenő gyalogosforgalmat vonz, de a több mint 
háromszáz előnevelt fa, a sok cserjeféle mel-
lett az óriás függőkert is növeli a zöldfelületet. 
Természetesen minden felszíni építmény – így 
a kávézók és a lépcsőházak is – zöldtetőt kap. 
Lesz gyep is bőven, és a Millenárison hagyo-
mány, hogy a fűre lépni szabad! – emelte ki.

A globális felmelegedés egyre inkább ér-
zékelhető hatásaira is próbál a park reagálni: 
egyrészt a zöldfelületek maximalizálásával, 
másrészt a víz erőteljes jelenlétével. Kiala-
kítanak egy közel hétszáz négyzetméteres élő 
tavat, vízinövényekkel, halakkal, továbbá egy 
vízjátékot programozható vízsugarakkal és pá-
rásító fúvókákkal. Épül egy látványos digitális 
vízfüggöny is a park Margit körúti főbejárata 
mellett, amely a lehulló vízcseppekből válto-
zatos alakzatokat, akár tetszőleges szöveget for-
mál majd, mindemellett a levegőt is hűti a nyári 
kánikulában. A túl erős naptól védenek a nap-
elemes árnyékolók, amelyek hasznos funkcióik 
mellett látványosak is. A park természetesen 
akadálymentes lesz.

A környező utcákból is lehet látni a már zöl-
dülő függőkert több mint kétszáz méter hosszú, 
a legmagasabb pontján 18 méter magas tartó-
szerkezetét, amelyen két szinten lehet majd 
sétálni, megközelíteni pedig lépcsőn, rámpán, 
illetve két lifttel lehetséges. Az acélszerkezet 
mindkét oldalán rozsdamentes háló van kife-
szítve, amelyet befutnak az öntözőrendszerrel 
ellátott ültetőládákból, fóliaházban előnevelt 
kúszónövények. A növények részben örök-
zöldek – mint a borostyán –, részben pedig 
lombhullatók – például különböző vadszőlő-
fajták, kúszó hortenzia, nagylevelű pipavirág 
stb. és  a hálóra kapaszkodva idővel többé-ke-
vésbé összefüggő zöldfelületet hoznak létre. A 
függőkert járdáján át lehet sétálni a Millenáris 
Park másik részébe is. 

Mint Czérna Zoltántól, a parkosítást végző 
Parkertech Kft. vezetőjétől megtudtuk, a fa-
iskolákból már a kora tavaszi időszakban meg-
kezdődtek a szállítások, és ahogy az ütemezés 
engedi, úgy kerülnek a fák végleges helyükre. 
Addig ideiglenes tárolóhelyen várakozik el-
ültetésre az a 330, faiskolákban előnevelt fa, 
amelynek kiválasztásánál szempont volt az is, 
hogy mérete miatt már a kiültetéskor is jelen-
tős zöldfelületet képezzen. Nagyobb összefüg-
gő állomány a százötven darab díszcseresznye, 

A fűre lépni – hamarosan  – szabad!
Megkezdődött a fásítás, a növények telepítése a Millenáris  új parkrészén

Több olvasónk kérte, hogy írjunk a Mille-
náris új parkjának építéséről, amely alatt 
ötszáz férőhelyes mélygarázst is kialakí-
tottak. Halmai Zoltán, a beruházó Millená-
ris Széllkapu Nonprofit Kft. ügyvezetője a 
kormányzati beruházás helyszínén vezette 
körbe lapunk munkatársát.

Halmai Zoltán
Kialakítanak egy közel hétszáz négyzetméteres élő tavat vízinövényekkel, 
halakkal, továbbá egy vízjátékot programozható vízsugarakkal

A kétszintes, ötszáz férőhelyes mélygarázs befejező szakipari munkálatai (festés, vil-
lanyszerelés) zajlanak, mindkét szinten elkészült a műgyanta borítás, és elektromos 
töltőállomásokat is kialakítanak
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ezek húszas-harmincas csoportokban elültet-
ve a cseresznyevirágzás idején különleges han-
gulatot árasztanak majd, de vannak nagyobb 
méretű lepényfák (Gleditsia), tölgyek, fenyők, 
almák, nyírek és gyertyánok is. Mint Czérna 
elmondta, a tájépítész tervezők nem arboré-
tumot szerettek volna létrehozni, ahol minden 
növény más és más, hanem hasonló élőhelyű 
fajtákból álló ligeteket, fa- és cserjecsoporto-
kat magában foglaló, gazdagon virágzó évelő-
felületekkel és változatos terepalakulatokkal 
kialakított igazi parkot.

A Fogadó épülete és a Kis Rókus utca közöt-
ti területen épül a játszótér, amely nem a Zöld 
Péterhez hasonló tematikus, hanem ügyességi 
játszótér lesz. A világ élvonalába tartozó né-
met Berliner cég gyártmányaiból itt két egyedi 
tervezésű és kialakítású, különböző nehézségű 
mászórendszert alakítanak ki, természetesen 
gumiburkolattal ellátva, a biztonsági előírások-
nak megfelelően. 

A függőkertet nem beleszámolva, a vízszintes 
zöldfelület közel 17 ezer négyzetméteres lesz. A 
háromszázharminc előnevelt fa mellett nagy-
jából ötvenezer évelő növény, rengeteg dísz-
fű, nagyméretű cserje és negyvenháromezer 
hagymás növény (tulipán, jácint, szellőrózsa, 
sáfrány, gyöngyike, nárcisz) színesíti a parkot. 
Természetközeli gyeptársulás is lesz pipacsok-
kal, a füvesítés pedig gyepszőnyegezéssel való-
sul meg. Bár a Kis Rókus utcából jelenleg látható 
külső betonrészek sokakat talán megijesztettek, 
érdemes megnézni a látványterveket, mert vég-
leges állapotukban egészen más benyomást fog-
nak kelteni a parképítő cég vezetőjének ígérete 
szerint. A környező házak felől nézve is változa-
tos, tagolt lesz a tér, megszűnik a korábbi gyár-
épületek monotonitása. Mind a Margit körúton, 
mind a Kis Rókus utcában kialakítanak egy-egy 
zöldsávot fákkal, padokkal, ami a kibővülő Mil-
lenáris „előszobája” lesz, és kapcsolatot teremt 
a város és a park között. ld

A fűre lépni – hamarosan  – szabad!
Megkezdődött a fásítás, a növények telepítése a Millenáris  új parkrészén

Háromszázharminc, faiskolákban előnevelt fát ültetnek el

A már zöldülő függőkert több mint kétszáz méter hosszú, 
a legmagasabb pontján 18 méter magas

Ötvenezer évelő növény, rengeteg díszfű, nagyméretű cserje 
és negyvenháromezer hagymás növény színesíti majd a parkot
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Egy asszony, egy sors, egy színházi előadás

A történetet Tenki Réka (képeinken) tol-
mácsolásában ismerheti meg a közönség, 
vele beszélgettünk az Egyasszony című elő-
adásról.

– Orlai Tibor adta a kezembe Péterfy-No-
vák Éva könyvét, mert úgy érezte, közel 
áll hozzám – nyilatkozta a színművész. 
– Ahogy elolvastam, tudtam, hogy elvál-
lalom, mert mélyen megérintett, és mert 
fontos feladatomnak érzem, hogy kép-
viseljek ilyen történeteket. Az  idő minket 
igazolt: lassan négy éve játsszuk ezt a mo-
nodrámát – mindig telt ház előtt. Sokszor 
megvárnak előadás után párok, férfiak és 
nők, és a beszélgetésekből kiderül, hogy a 
darab más megvilágításba helyezte prob-
lémáikat, az aznapi történéseket, esetleg 
egész életüket. Ez a történet arra késztet, 
hogy mérlegre tegyük ügyes-bajos dol-
gainkat, átgondoljuk, hogy mi az, amiért 
minden egyes nap hálásak lehetnénk, de 
már észre se vesszük, mert természetes.

nagyon nehéz sorsot mutat be az elő-
adás, mégis katartikus élményt ad.

Ez nem egy olyan történet, ami sokkol-
ja a nézőt és egy nagy gyomrossal otthagyja 
a padlón. Ha ilyen lenne, nem is foglal-
koztam volna vele. Az  Egyasszony főhőse 
olyan ember, akinek mindennél fontosabb 
az élet szeretete, aki mindezzel együtt és 
mindennek ellenére élni akar. Élni akarása 
pedig olyan erőt és hitet ad neki, ami min-
den nehézségen átsegíti. Rengeteg hason-
ló hétköznapi hős él körülöttünk, aki nap 
mint nap ilyen vagy más jellegű, de szin-
tén emberpróbáló kihívásokkal kénytelen 
szembenézni. Cipeli a „zsákját”, de közben 
keresi az élet szépségeit és örömeit, és ez 

mindannyiunk számára példaértékű lehet.
ismeri személyesen a szerzőt?
Természetesen. Többször találkoztam 

vele a próbafolyamat alatt, az előadást is 
többször látta. Éva egy fantasztikus ember, 
sokat segített nekem. Elvitt például abba a 
gyerekotthonba, ahová annak idején neki 
is el kellett vinni az akkor négyéves kis-
lányát. Sok közös történetünk lett, megis-
mertem az egész családot, talán egy kicsit 
részesévé is váltam az életüknek. Hálás va-
gyok a sorsnak, hogy megismerhettem.

Kiknek ajánlaná a darabot? érintett 
családoknak vagy másoknak is?

Mindenkinek! Ez egyáltalán nem csak az 
érintetteknek szól. Nem kell ahhoz nagy 
tragédiának történnie, hogy valaki begu-
bózzon, depresszióba essen, vagy csak ne 
tudja értékelni mindazt, ami neki meg-
adatott. A  darab számomra azt üzeni, az 
élet túl rövid ahhoz, hogy belefeledkezzünk 
apróságokba, hogy méltatlan problémákra 
fecséreljük el az időnket. Most éljük azokat 
a „régi, szép időket”, amiket később majd 
visszasírunk.

az előadás a Jurányi inkubátorházban 
megy, de májusban a Klebelsberg Kul-
túrkúriában is láthatja a közönség. Ho-
gyan került pesthidegkútra a darab?

Úgy gondolom, hogy sok II. kerületi látta 
az előadásunkat a Jurányiban, köztük Láng 
Zsolt polgármester is. Neki köszönhetjük, 
hogy elhívta az előadást, hiszen ő szemé-
lyesen jött el a Jurányiba megnézni az Egy-
asszonyt és nem hallomásból hívta, ahogy 
sokan mások.

Sokan nehezen mozdulnak ki a saját kö-
zegükből, így ahová hívnak, mi örömmel 

Péterfy-Novák Éva majd’ minden orvostól azt 
a diagnózist kapta, hogy kislánya a szüle-
tése során vált mentálisan súlyos sérültté. 
A kislány hét évvel élte túl a diagnózist, 
édesanyja pedig harminc évvel a történtek 
után döntött úgy, hogy blogbejegyzésekben 
megírja együtt töltött éveiket. A megrázó 
őszinteségű blogból könyv, a könyvből pedig 
színházi előadás született, amit májusban a 
Klebelsberg Kamaraszínház tűzött műsorára.
 

eGyasszony MÁJUS 14., 19.00 
óra. Előadja: Tenki Réka. Író: Pé-

tefy-Novák Éva. Producer: Orlai Ti-
bor. Rendező: Paczolay Béla. A Füge és 
az Orlai Produkció együttműködésében 
a Klebelsberg Kultúrkúriában. Jegyár: 
2500 Ft (1028 Templom utca 2–10.).

megyünk, hogy minél többen megismerjék 
ezt a fájdalmas, mégis felemelő történetet. 
Országszerte sok helyre visszük az Egyasz-
szonyt, de jártunk már vele Svédországban 
is. Azt  tapasztalom, nagy igény van arra, 
hogy tragikus, nehéz témákról is beszél-
jünk. Nincs igazán gyászkultúránk, nem 
akarunk, vagy nem merünk mélyre menni. 
Aki beül erre az előadásra – bármilyen at-
titűddel –, biztosan kapni fog valami fon-
tosat aznap este. Ez a mi missziónk.

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

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

Fővédnökök: Varga mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő 
és dr. Láng Zsolt ii. kerületi polgármester

CSALÁDI NYÍLT NAP

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

A PASARÉTI LOVARDÁBAN

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

eGészséGnapokat

a szűrővizsGálatok területei a kapás és a kÖzséGHáz utcában:

Ön mennyire
egészséges?

kerületünk felnőtt lakosai számára.

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

nordicwalking-oktatás

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

Kapás utcai szakrendelő (1027 kapás u. 22.)

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

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

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

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

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

karDiolóGiai szűrés
2019. június 1-jén (szombat) 9-16 óráig 

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

A ii. kerületi Önkormányzat idén is 
több helyszínen szervez díjmentes és önkéntes
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Madarak 
és fák napja
SOLYMÁSZ-
BEMUTATÓ
a Vadászmadár Kft.
jóvoltából

május 10.
péntek 10.00

KIMARADT FESTÉK
RAFFAI RÉKA 
festőművész kiállítása
A kiállításhoz kapcsolódó 
ALKOTÓFOGLALKOZÁS 
7-11 éves gyerekeknek
április 27-én szombaton 15 órától

május 5-ig

LIKE A 
ROLLING STONE
KONCERT
Ónodi Eszter, 
Törőcsik Franciska, 
Simon Kornél 
és a Bonus Track Band 
közreműködésével

május 8.
szerda 20.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 KIÁLLÍTÁSOK 
• klebelsberG kultúrkúria: MÁJUS 12-ig: Az év természetfotósa 2018. Válogatás a hazai természetfo-
tózás legjobb alkotásaiból (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri művelőDési kÖzpont: MÁJUS 7. – JÚNIUS 2-ig: Lázár Ervin madarai. Bódi Kati 
kiállítása Lázár Ervin Öregapó madarai című könyvének illusztrációiból. A kiállítást MÁJUS 7-én 17.00 órakor 
megnyitja Dávid Ádám, a könyv szerkesztője. Közreműködik: Horváth Lili Jászai Mari-díjas színművész, Horváth 
Gábor madarász (1022 Marczibányi tér 5/a).
• a ksH kÖnyvtár folyosóján ÁPRILISBAN Várkonyi Gábor Színek, fények, hangulatok című kiállítása, MÁ-
JUSBAN Sipos Orsolya kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).
• vízivárosi Galéria: MÁJUS 2–22-ig: Fotografikai átírások – a Magyar Grafikusművészek Szövetsége és 
a Magyar Grafikáért Alapítvány kiállítása a Grafika Hónapja keretében. A kiállítást Lóska Lajos művészettörténész 
nyitja meg MÁJUS 2-án 18 órakor (1027 Kapás utca 55.).

 ZENE 
• klebelsberG kultúrkúria: ÁPRILIS 27., 19.00: Kovács Kati-koncert. ÁPRILIS 28., 18.00: Echo II. kon-
cert. Táncos-zenés mulatság. MÁJUS 3., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Házigazda Detvay Mária Marcella, vendég 
dr. Czoma László történész, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum nyugalmazott igazgatója. MÁJUS 8., 20.00: 
Like a Rolling Stone koncert. Az elmúlt ötven év legnagyobb világslágerei a beatkorszaktól a ’90-es évekig. Óno-
di Eszter, Törőcsik Franciska, Simon Kornél és a Bonus Track Band közreműködésével (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri művelőDési kÖzpont: MÁJUS 6., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. A koncer-
teket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• bartók emlékHáz: ÁPRILIS 26., 18.00: Kortárs fuvallatok. Matuz István (fuvola), Szakály Ágnes (cimba-
lom). ÁPRILIS 27., 18.00: A XX. század klasszikusai. G. Horváth László (hegedű), Rózsa Richárd (cselló), Homor 
Zsuzsanna (zongora). ÁPRILIS 30., 18.00: MVM-koncertek. Junior prima díjasok hangversenysorozata. Szalai 
Lotti gitárestje (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• klebelsberG kultúrkúria: ÁPRILIS 28., 19.00: Rákosi Viktor–Nemlaha György: Az elnémult harangok. 
A Békéscsabai Jókai Színház előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri művelőDési kÖzpont: ÁPRILIS 26., 19.00: A padlás. A Szindra Társulat előadása. 
MÁJUS 4., 19.30: Zéró tolerancia (1022 Marczibányi tér 5/a).
• átrium: ÁPRILIS 30., 19.00: Krizshow Krizsó Szilviával. Vendégek: Bordrogi Gyula, Vekerdy Tamás, Stefa-
novics Angéla, Voith Ági. MÁJUS 2., 3., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! MÁJUS 7., 19.30: 12 dühös ember. 
MÁJUS 8., 19.30: Majdnem 20 – utolsó előadás. MÁJUS 9., 19.30: Az öldöklés istene – audionarrációval (1024 
Margit krt. 55.).
• jurányi inkubátorHáz: ÁPRILIS 26., MÁJUS 9., 19.00: Egyasszony. ÁPRILIS 27., 19.00: Kérsz teát? 
Avagy miért olyan bonyolult a nem, ha szexről van szó? ÁPRILIS 28., 19.00: Megáll az idő. ÁPRILIS 29., 19.00: 
Ketten. ÁPRILIS 29., 20.00: A pitbull cselekedetei. ÁPRILIS 30., MÁJUS 4., 17.00, 20.00 és MÁJUS 6., 20.00: 
Hurok. ÁPRILIS 30., 19.00: Első kétszáz évem. MÁJUS 2., 19.00: A csemegepultos naplója. MÁJUS 4., 11.00: 
Micsoda csoda (GóleMese). MÁJUS 7., 20.00: Benne vagy. MÁJUS 9., 20.00: Ketten (1027 Jurányi u. 1-3.).
• spirit színHáz: ÁPRILIS 23., 19.00, ÁPRILIS 29., MÁJUS 2., 19.30: Novecento – Az óceánjáró zongoris-
ta legendája. ÁPRILIS 24., 19.00: Mario és a varázsló. ÁPRILIS 25., 19.00: Equus. ÁPRILIS 27. és MÁJUS 6., 
19.30: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. ÁPRILIS 28., 19.00: Ölelj át! ÁPRILIS 28. és MÁJUS 4., 19.30: 
Már nem ott élek – egy indián naplója. ÁPRILIS 30., 19.00: Eszter hagyatéka. MÁJUS 1., 5., 19.30: Örökké... 
szabadon... MÁJUS 3., 4., 7., 19.00: Karamazov fivérek. MÁJUS 3., 19.30: Agyigó – egy nő sorsa a XX. szá-
zadban, azaz Szabó Magda: az Ember. MÁJUS 5., 19.00: Rémes születésnap (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• buDai főniX kulturális eGyesület: ÁPRILIS 25., 15.30: J. S. Bach legnépszerűbb zenéiből válogat 
Simonffy György karnagy, előadás a klubban. ÁPRILIS 30.: Kerületünk egyik kedvenc múzeumába, Bárdos Lajos 
zeneszerző egykori otthonába látogatunk. Találkozó 13.30-kor a klubban. MÁJUS 9.: Klubdélután a nyári prog-
ramokról. MÁJUS 16.: Oroszország fővárosa, Moszkva. Az OKK ismeretterjesztő DVD-jét vetítjük a klubban. Nyári 
kirándulási terveinkből: Magyarország cseresznyéskertje. Tisza-tó romantikus lagúnái. Őrvidék nevezetességei és 
legszebb tájai. Vitorlással a Balatonon. Az erdélyi Sziget-hegység nyári pompája és a környék magyar vonatkozá-
sú műemlékei. Szilvalekvárfőzés ünnepe Nógrád megyében. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 
Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő 
is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• a ksH kÖnyvtár és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig. MÁJUS 
9., 17.00: Beszélgetőklub. Előadónk és témánk: Farkas Erzsébet Mária: Az anya és gyermeke közti szeretetkapcsolat. 
Hogyan gondozzuk, és őrizzük meg? Az események helyszíne a Thirring Lajos-terem. (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• klebelsberG kultúrkúria: ÁPRILIS 26., 8.30: Mesél az ég! – Karnyújtásra az univerzum. Az utazó pla-
netárium előadása. Utazás a bolygók csodálatos világába. Csillagászati előadás óvodásoknak és kisiskolásoknak. 
ÁPRILIS 27., 15.00: Szín-tér-kép – kézműves foglalkozás. Közös festés Raffai Réka festőművésszel, a Kimaradt 
festék című tárlat alkotójával 7–11 éveseknek (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri művelőDési kÖzpont: minden szombaton 10.30–12.00-ig: Motolla játszóház. Minden 
kedden 17.30–20.30-ig és minden szombaton 10.00–13.00-ig: Tűzzománckészítő műhely. MÁJUS 5., 10.00–12.00: 
Kőketánc gyermektáncház. Évadzáró, anyák napi mulatság (1022 Marczibányi tér 5/a).
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w w w . m a r c z i . h u
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, marczi@marczi.hu

április 25. csütörtök 19.00 
GUZSALYAS 
MOLDVAI ÉS GYIMESI 
TÁNCHÁZ

április 27. szombat 19.00
A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE
Rendező: Földessy Margit
A SZINDRA TÁRSULAT előadása

április 27. szombat 19.00 
KALÁKA
AKUSZTIKUS KONCERT 
FELNŐTTEKNEK
Vendég: SZÉLKIÁLTÓ

 NYUGDÍJASOKNAK 
• buDai napsuGár nyuGDíjasklub: ÁPRILIS 24.: kirándulás Tatabányára a Turul-szoborhoz, kastély-
látogatás Fehérvárcsurgón. MÁJUS 8.: Sét a Kopaszi-gáton. MÁJUS 15.: Hajókirándulás a Ráckevei-Dunán. 
MÁJUS 22.: Zebegény és műemlékei. Bővebb felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös számon, illetve a tothbuda@
chello.hu e-mail-címen kapható.
• a marczibányi téri művelőDési kÖzpont nyuGDíjasklubja: ÁPRILIS 26.: Látogatás Kelet-Kö-
zép-Európa első filmes látogatóközpontjába, a Korda Filmparkba. Az esemény részleteiről a klubvezető tájékoz-
tatja a tagokat. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 
212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• a nefelejcs nyuGDíjasklub ÁPRILIS 26-án 14 órától tartja következő klubnapját. Szeretettel várják 
az érdeklődőket (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.). 

 KIRÁNDULÁSOK 
• természetvéDő turisták kÖre: buszos utak: minden pénteken 16–18 óra között az Arany János ut-
cai Burger Kingben lehet befizetni a buszos utakra. Legközelebb: ÁPRILIS 27.: Tolna; Ozora, Gyulaj, Lengyel. 
MÁJUS 11.: Vas megye: Szajki-tó, Jeli Arborétum, Zsennye, Vasszécseny. Gyalogtúrák: ÁPRILIS 28.: Bakony. 
Iszkaszentgyörgy. Találkozó 9.00, Népliget, Volán-pu. MÁJUS 4.: Pilis. Pilisszentkereszt – Csobánka. Találkozó 
8.00, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@
gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• természetbarát sportkÖr: ÁPRILIS 28.: Budai-hegység. Kökörcsinnézés és gombatúra. Fenyőgyöngye, 
Solymár. Találkozó 9.00, Kolosy tér, 65-ös busz megállója. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. MÁJUS 
5.: Gerecse hegység. Agostyáni Arborétum, Tatabánya. Találkozó 7.00, Keleti pu. jegypénztár. Túravezető Hege-
dűs Magdi: (06 70) 350-4024.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• klebelsberG kultúrkúria: ÁPRILIS 30., 18.30: Arany János balladái. MÁJUS 14., 18.30: Az ember 
tragédiája. Ludmann Mihály művészettörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri művelőDési kÖzpont: ÁPRILIS 23., 19.00: Marczi-estek. Pódiumbeszélgetés-so-
rozat. Vendég Völgyi Péterné dr. Reich Márta tanár, a Carpathia hajóorvosának, dr. Lengyel Árpádnak unokája és 
hagyatékának őrzője. A beszélgetést vezeti Zsebők Csaba történész, publicista. ÁPRILIS 25., 18.30: Firenze és a 
Mediciek – pénz, művészet, gyilkosság és a reneszánsz születése. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – történelmi for-
dulópontok a piramisoktól a maja világvégéig. Antalffy Péter történész előadás-sorozata (1022 Marczibányi tér 5/a).
• klebelsberG emlékHáz: ÁPRILIS 24., 18.30: Asszony-fejű felleg. Irodalmi est. Nagy László versei, film-
vetítéssel kísért előadás. Előadó: Dóczy Péter színművész. MÁJUS 8., 18.30: A Hősök Napja és az I. világháború 
magyar hősei. Előadó: Dr. phil. Ligeti Dávid PhD, tudományos munkatárs, Veritas Történetkutató Intézet. Az elő-
adások, amelyeket a V4 Építészeti Alapítvány rendez, ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a v4@
v4fund.archi címen vagy telefonon a (06 70) 389-8720 telefonszámon lehet (1028 Templom u. 12–14.).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• klebelsberG kultúrkúria: ÁPRILIS 24., 18.30: Gyógynövényklub. Az immunrendszer erősítése és 
egészségünk védelme gyógynövényekkel. ÁPRILIS 26., 15.00: Ecoprint – selyemkendő. Fessünk selyemkendőt a 
természet ajándékaival, virágokkal, termésekkel, levelekkel (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri művelőDési kÖzpont: minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. Vezeti: Lackfi 
János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ: Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 
30) 439-1070. ÁPRILIS 26., 18.00–20.00-ig: Irodalombarátok köre. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal 
színművész, drámapedagógus (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).

Április 25–28. között rendezik meg 
a 26. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivált a Millenárison. A rendez-
vény, hagyományaihoz híven idén is 
a világ legrangosabb íróit és költőit 
látja vendégül, akik közül a dísz-
vendég – idén a norvég Karl Ove 
Knausgaard (képünkön) – veheti át 
a Budapest Nagydíjat. 

A Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál a világirodalom és a hazai 
szellemi élet kiemelkedő képviselői (25 ország közel 100 
neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író, 

tudós, művész) részvételével kultu-
rális programok sokaságát kínálja: 
író-olvasó találkozók, felolvasások, 
dedikálások, irodalmi estek, könyv-
premierek, művészkönyv-bemutatók, 
kerekasztal-beszélgetések, koncer-
tek, színházi bemutatók, kiállítások, 
filmvetítések várják az érdeklődőket. 
A könyv- és a programkínálat szerte-
ágazó, minden korosztály számára 
tartogat újdonságokat.

Részletes program és jegyinformáció a www.
bookfestival.hu oldalon található.

Ismét könyvfesztivál a Millenárison

a ksH kÖnyvtár idén is részt vesz a Nemzetközi Könyvfesztiválon. A fesztivál időtartama alatt kiadványaikat 
50–60%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni a helyszínen és a könyvtárban egyaránt. A kötetek mellett tematikus 
térképekből és jubileumi képeslapokból is válogathatnak az olvasók, valamint a könyvtár iránt érdeklődők igénybe 
vehetik a négyhónapos ingyenes beiratkozási lehetőséget is. A KSH Könyvtár standja a B59-es jelzetű lesz.
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A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan képeket várunk, amelyek a II. kerü-
let szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. Beküldési 
határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: április 30-án éjfél. 
Az adott hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt meg-
jelenik a következő Budai Polgárban. Az év lezárultával az i. helyezett 50 
ezer, a ii. 30 ezer, a iii. pedig 20 ezer Ft értékű díjazásban részesül. 
Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com 
e-mail-címre, a lehető legnagyobb felbontásban és képméretben (max. 10 MB).

A HóNAP FotóJA
Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

Támogatók: II. Kerületi Önkormányzat, Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat, Geli Stúdió, Klebelsberg Kultúrkúria, PJSK, PKSZ ÖTE, HÜVI Szolgáltatóház.

• kézműves foglalkozások • baba-mama sátor 
• táncház a Csillagszeműekkel • kerámia- és festőműhely 

• játéksziget • henna- és csillámtetoválás • pesthidegkúti tűzoltók 
• táncfoglalkozások • mesemondó • a Kiss Zenede koncertje 

• tombola • kvíz • rajzverseny • vizsla-örökbefogadás 
• II. Kerület Kártya • Geli Stúdió • Kultúrkúria • Német Dalkör 

• programozásoktatás (robotika) • színház • sport-mozgás 
• további sok más program és jókedv várja a látogatókat.

Hatodik alkalommal tart ingyenes, újdonságokkal fűszerezett 
családi pikniket a Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület április 27-én, 

szombaton 14–19 óra között a Geli Lakberendezési 
és Szolgáltatóház előtti téren (1028 Kővári út 1–7.).

bővebb információ: www.facebook.com/Hidegkuticsaladiiranytu. www.csaladiiranytu.hu

Hidegkúti Családi Piknikena
Színes programokVI.

Díszvendég: Drávucz rita olimpikon, 
világ- és Európa bajnok vízilabdázó

Fellép: Csernik szende székely mesemondó 
és lábbábos

Fővédnök: láng Zsolt polgármester

Kulturális programok • játék • evés-ivás • tombola • beszélgetés
2019. április 27. 14–19 óráig

Zenés anyák napja Ringatóval
Hangulatos és meghitt anyák napi ese-
mény, melyen a Ringató és a Kolompos 
biztosítja a hangulatot. A Fiatal Családosok 
Klubja (Ficsak) életében a családokat érintő 
ünnepek, jeles napok kiemelt jelentőséggel 
bírnak. Az esemény egyik legfontosabb 
üzenete: a gyermekek születésével válik 
teljessé a nő is, a gyermekünk iránti szere-
tet pedig végigkíséri életünket. A Ringató a 
Ficsakkal összefogva, a Nemzeti Táncszín-

házban rendezi meg hagyományos anyák napi eseményét MÁJUS 4én 10–13 óráig. 
Műsor: nagyszabású Ringató-koncert és közös éneklés, Kolompos-koncert. Házi-

asszony: Nagy Adrienn énekesnő, műsorvezető, kisgyermekes édesanya. Kiegészítő 
programok: babahordozási tanácsadás, kézműves foglalkozások, gyermekprogramok 
(1024 Kis Rókus u. 15–20.).
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Huszadik állomásához érkezett a Vízi-
városi Galéria gyűjteményeket bemutató 
sorozata. Ezúttal az üzletember Hetényi 
Csaba és felesége kortárs képzőművésze-
ti gyűjteményéből ad válogatást Színtézis 
címmel. 

A kiállítás megnyitója rendhagyó mó-
don egy beszélgetés volt; a műgyűjtőt Ébli 
Gábor esztéta kérdezte. Mint megtudtuk, 
a kiállításnak előzetesen három biztos 
pontja volt, Isski Kocsis Tibor Extázis, Frey 
Krisztián Lolita és Tót Endre Utolsó vacsora 
című alkotásai. Ezekről, valamint a tárlat 
egyéb darabjairól és a hozzájuk fűződő vi-

szonyáról is vallott a gyűjtő, aki azt is el-
árulta, leginkább jótékonysági árverésen 
szerzi be gyűjteményének darabjait.

A kiállítás zárásaként április 27-én, 
szombaton 11 órai kezdéssel a tavalyi 
évhez hasonlóan rendhagyó finisszázst 
rendeznek a tánc világnapjához kapcso-
lódóan a Berczik Sára Budai Táncklub 
közreműködésével, amelyen Pétery Me-
linda táncművész tartja a képek inspi-
rálta táncbemutatóját (1027 Kapás utca 
55., tel.: (06 1) 201-6925; nyitva keddtől 
péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 
óráig; www.vizivarosigaleria.hu). P. zs.

Kortárs művek szubjektív válogatásbanBíró Eszter és az időradír

ÁPRILIS 27én, szombaton 11.00 órára lemezbemutató 
interaktív családi koncertre invitálja a kerületi gyereke-
ket és szüleiket a Marczibányi Téri Művelődési Központ.

Bíró Eszter legújabb, gyerekeknek szóló lemeze ismét 
játékosan oktat. Ezúttal a téma egy mesére íródik, ami-
ben a pontos időt mutató óra darabokra hullik, ezért az 
időjárás, az évszakok, és a hét napjai összekuszálódnak. 
A koncert folyamán meg kell találni a szerkezet darabjait, 
hogy helyreálljon az idő. Ehhez a gyerekek segítségére 
van szükség, hogy Eszterrel együtt kiderítsék, mikor van 
a tegnap, mikor a holnap, melyik hónapban jön a Miku-
lás, mit jeleznek az óra mutatói, mikor van farsang, mely 
évszakban fürdünk a Balatonban, melyik nap az első a 
héten. A koncert végére – sok, élőben megszólaló dal és 
interaktív játék segítségével – összeállnak az óra darabjai. 

A koncerten lehet majd először kapni az új lemezt 
és könyvet, amelyet az alkotók az előadást követően 
dedikálnak.

A koncert különlegessége, hogy vendégművészként 
fellép Rohmann Ditta csellóművész, valamint a Ma-
gyar Állami Operaház gyermekkórusa Hajzer Nikolett 
vezényletével.

Közreműködnek: Födő Sándor – ütőhangszerek, har-
monika, vokál, Hámori Máté – gitárok, ütőhangszerek, 
vokál, Csókás Zsolt – gitár, basszusgitár, vokál, Cserta 
Balázs – fúvós hangszerek. Belépő gyermek és felnőtt 
vendégek számára egységesen: 1600 Ft (1022 Marczibá-
nyi tér 5/a). Kerület kártya kedvezmény igénybe vehető.
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Néhány zenei csemege a műsorból: az egye-
sített kórus nyitóéneke a dr. Ittzés Mihály – 
evangélikus lelkészcsalád tagja – által Johann 
Sebastian Bach műveiből összeállított Ko-
rál-mise Introitus tétele. A tudós zenetanár, 
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 
a Kecskeméti Kodály Intézet ny. igazgatóhe-
lyettese a korálirodalomban kereste a mise 
állandó részeinek megfelelő korálokat, köz-
tük Luther Márton saját dallamait, szövegeit. 
Ezek a korálok nem egyszerűen fordításai a 
latin miseszövegeknek, hanem verses átköl-
tések. A ciklus négyszólamú énekelt korálok 
és orgonaprelúdiumok váltakozásának egy-
befűzött sorozata. Az  Introitus tétel műsor-
ra tűzése közös megemlékezés Ittzés Mihály 
személyéről, aki 2018 nyarán, életének 80. 
évében halt meg.

A hálaadás mélységes zenei megformálása 
Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma című 

Húszéves a kerületi egyházi kórusok találkozója
Egyedülálló alkalomhoz érkezett a II. kerület 
templomaiban működő énekkarok Musica 
Sacra Civitatis hangversenysorozata. Tiszte-
lettel hívjuk a kórusmuzsika iránt érdeklődő 
hallgatóságot a huszadik, jubileumi ese-
ményre, ami hagyomány és megújulás min-
den évben. A jubileumi hangverseny is sok 
újdonságot, érdekes zenei csemegét kínál 
amellett, hogy a választott művek alaphan-
gulata húsvét örömét és a hálaadást tükrözi. 
 

csodálatos kórusműve, amit a Szent Antal 
Kórus szólaltat meg. Sík Sándor költeménye 
és Kodály zenéje egy élet ajándékaiért mond 
hálát. Hálát ad a Teremtőnek az összkar a zá-
rásként felhangzó Hálaadó énekkel, Gárdo-
nyi Zsolt szerzeményével. Különleges öröm, 
hogy a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- 
és Ifjúsági kórus csatlakozik a jubileumi est-
hez. Érdekes újdonság lesz a Megmaradás 
kórus népzenei kísérettel énekelt gyülekeze-
ti- ének-csokra.

Külön ajándék, hogy Hartyányi Judit kar-
mester, tanár, zenepedagógus, karnagy ve-

zényli az egyesített énekkart, és orgonajá-
tékával Pálúr János orgonaművész, egyetemi 
tanár szólaltatja meg a művek orgonaszóla-
mát. Köszönet Horváth Bálintnak, a Budapesti 
Piarista Gimnázium igazgatójának a műsor-
vezetésért. Köszönet dr. Láng Zsolt polgár-
mesternek, hogy április 26-án huszadik al-
kalommal sor kerülhet erre a zenei ünnepre, 
köszönet a kórusoknak, karmestereiknek a 
felkészülésért és mindenkinek, aki elfogadja 
meghívásunkat és megjelenésével megtisz-
teli az eseményt.

rAduJ KlárA, Az eseménysorozAt szervezőJe

Események kerületünk templomaiban
pasaréti páDuai szent antal-templom: ÁP-
RILIS 27-én 16.30-kor lesz az utolsó óvodásmise ebben 
az iskolaévben. ÁPRILIS 28-án az isteni irgalmasság 
vasárnapja, a szentmisék perselyadományait a szécsényi 
klarissza nővérek támogatására fordítják. MÁJUS hónap 
hétköznapjain 19 órakor Lorettói litánia. MÁJUS 4-én 
17.15-kor elsőszombati rózsafüzér. MÁJUS 6-án 17 órakor 
fatimai imaest, a kegyszobor Ferenc pápa által megáldott 
másolata e napon érkezik a templomba, a szobor elhelyezését 
követően rózsafüzérima, fatimai ájtatosság és felajánló 
imádság, 18 órakor szentmise, vesperás és Lorettói litánia. 
kájoni jános ferences kÖzÖsséGi Ház: ÁP-
RILIS 26-án 19 órakor Szentföldi képek Háztetők és 
tornyok címmel P. Várnai Jakab OFM előadása. ÁPRILIS 
28-án 11.15-kor Nádmesék – interaktív koncertsorozat 
nem csak gyerekeknek, műsorvezető és házigazda: Sándor 
Ádám oboaművész. ÁPRILIS 29-én 19.30-kor a Kájoni 
Szabadegyetem keretében vetítettképes előadás Erdély, az 
Alföld, a Dunántúl, Holics és a habánok kerámiaművészetéről, 
előadó Vörösváry Ferenc kutatásvezető. MÁJUS 5-én 
8.00–13.00 óra között fogyatékkal élőket támogató virág-
vásár. A Civitán kertészet elsősorban muskátlikat, egynyári 
virágokat kínál megvásárlásra (1025 Szilfa u. 4.).
orszáGúti ferences templom: ÁPRILIS 28-án 
16.30-kor Kalocsay Károly orgonaművész hangversenye. 
MÁJUSBAN a hétköznap esti szentmisék végén (hétfő–
péntek) Lorettói litánia. MÁJUS 5-én 10 órakor a családos 
misében lesz az idei elsőáldozás (1024 Margit körút 23.).
pasaréti református templom: MÁJUS 3-án 
18 órakor a Világ-egyetemi sorozat következő előadása 
dr. Kiséry István: Jézus Krisztus nyomában a Szentföldön. 
Istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor (egy időben 

gyermek-istentisztelet), csütörtökön 18 órakor. Bibliaóra 
kedden 18 órakor. Bővebb információ:  www.refpasaret.hu, 
tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cimblom utcai református templom: ÁPRILIS 
28-án 10 órakor  istentisztelet és felnőtt bibliaiskola Hit és 
képzőművészet címmel, előadó dr. Békési Sándor, a Károli 
egyetem tanszékvezető egyetemi docense, utána Asztali 
beszélgetés, a téma kötetlen elmélyítése. MÁJUS 5-én 
10 és 17 órakor anyák napi istentisztelet. Elérhetőségek: dr. 
Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 
és (06 1) 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 
Cimbalom u. 22-24.).
pestHiDeGkúti református templom: MÁJUS 
5-én 8 és 10 órakor anyák napi istentisztelet. További infor-
máció: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 
30) 383-8145, (06 1) 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
pestHiDeGkúti evanGélikus templom: MÁJUS 
5-én 9.30-kor anyák napi hálaadó istentisztelet pesthideg-
kut.lutheran.hu (1028 Ördögárok u. 9.).
máriaremetei bazilika: MÁJUS 2-án, elsőcsütör-
tökön a  7 órai szentmisén a papi és szerzetesi hívatásokért 
imádkoznak. MÁJUS 3-án, elsőpénteken a 10.30-as 
szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 20 órakor rózsafüzér-
ima a szabadtéri oltárnál. MÁJUS 4-én, elsőszombaton 
10 órakor rózsafüzér, 10.30-kor szentmise. MÁJUS 5-én 
a 9 órai szentmisén az édesanyákért imádkoznak, 16.30-tól 
szentségimádás (1029 Templomkert u. 1.).
sarlós bolDoGasszony-templom: ÁPRILIS 
26-án 18.30-kor Musica Sacra Civitatis a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban, a plébánia képviseletében fellép a Sarlós 
Boldogasszony Kórus Török Andrea vezetésével. Szentmisék 
hétköznap 6.30 és 18 órakor vasárnap 9, 10.30 és 18 órakor. 

Szentségimádás minden csütörtökön és elsőszombaton az 
esti szentmise után. Plébániai iroda fogadóórái hétfőn és 
pénteken 10–12-ig, kedden, szerdán és csütörtökön 16–18-
ig. További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon 
(1023 Bécsi út 32.).
buDai GÖrÖGkatolikus templom: Szent György 
nagyvértanú napján, ÁPRILIS 23-án a 9 órai szent li-
turgiában búzaszentelés. MÁJUS hónapban 17 órától 
Paraklisz-ájtatosság (könyörgő ájtatosság az Istenszülő 
Szűz Máriához). MÁJUS 5-én a 11 órai szent liturgián 
ünnepelik a templom búcsúünnepét Szent Flórián tisztele-
tére (1027 Fő u. 88.).
GÖrÖG GÖDÖr: Keddenként 19 órakor az egyetemisták 
részére, péntekenként 15.30-kor a középiskolások részére 
hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).
buDavári evanGélikus templom: ÁPRILIS 24-
én 19 órakor a felnőtt keresztségre, konfirmációra készülők 
bibliaórája. ÁPRILIS 29-én 19 órakor a férfikör bibliaórája. 
MÁJUS 5-én 16 órakor családos délután, interaktív csalá-
dos istentisztelet, 18 órakor orgonazenés áhítat, közreműködik 
Kecskés Mónika (1014 Táncsics M. u. 28.).
buDaszíve baptista Gyülekezet: vasárnaponként 
10.30-kor istentisztelet, ezzel egy időben bibliaóra a gyer-
mekeknek. Elérhetőség: Fülöp Áron lelkipásztor budaszive@
gmail.com (1022 Marczibányi tér 3., Merek előadóterem).
frankel leó úti zsinaGóGa: ÁPRILIS 24-én 18 
órától Regina, az első rabbinő, Groó Diana filmjének vetítése. 
ÁPRILIS 25-én 18.30-tól Peszach-ünnep 7. napja köszön-
tése – ima. ÁPRILIS 26-án 10 órától Peszach-ünnep 7. 
napja – istentisztelet. ÁPRILIS 28-án 18 órától a Zsidóság 
és irodalom-sorozat első vendége Nyáry Krisztián, beszélge-
tőtársa Nógrádi Gábor főkántor (1023 Frankel Leó út 49.).
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XX. Musica Sacra
2019. április 26., péntek 18.30

móricz zsigmond Gimnázium
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A hűvösvölgyi körforgalomból sokan kanya-
rodnak nap mint nap a Szép Juhászné út felé 
– ez az az autóút, amely az erdőn átvezetve a 
Budakeszi felé haladó országútba csatlakozik 
be (a Szép Juhásznénál lévő kertészet mellett). 
Vadregényes vidék, és némiképp meglepő is 
lehet az autósok számára, hogy itt, az erdő-
től körülvéve, még van egy kis lakott telep is. 
Boltja, tömegközlekedése, közintézményei 
nincsenek, de mégis, néhány évtizede beépí-
tett ez a rész a Pozsonyi-hegy és a Bátor-hegy 
közt, szép régebbi és újabb villákkal (köztük 
néhány, építészeti szempontból is figyelem-
reméltóval). Átszeli a Petneházy-rétet a Kis 
Ördög-árok, amely aztán az autóút mellett 
kanyarogva a Nagyréten át éri el valahol a há-
zak alatti csatornájában nagytestvérét, az Ör-
dög-árkot. Már amikor van benne víz.

Itt van kerületünk nyugati határa, mi több, 
Budapesté is. Erről egy kis séta során magunk 
is megbizonyosodhatunk: ha a Szakadék úton 
át elérjük a Feketefej utcát, a Petneházy Club 
oldalában nagyobb kőtömbökre lehetünk fi-
gyelmesek, hasonlóakra, mint amilyeneket a 
vitorlázórepülő-tér mellett is láthatunk. Ezek 
a 185-189. számú határkövek, melyek Buda-
pest főváros 1879-es városhatárát jelzik – im-
máron száznegyven éve a helyükön állva.

A rét (és a városrész) egyébként 1847-ben 
Döbrentei Gábor dűlőkeresztelője során nyer-

Rejtelmes rét a határon
Ha régi fotókat látunk a II. kerületről, le-
számítva a belső területeket, rendre szép 
rétekben, boglyákban, gyümölcsösökben 
gyönyörködhetünk, köztük kanyargó kis 
utakkal. Ez a látkép már a múlté! De ha 
mégis el akarjuk képzelni, milyen lehetett 
mondjuk az egykori Lipótmező környéke 
vagy a még beépítetlen Rózsadomb és a 
környező dombok, érdemes egy kis sétát 
tennünk a kerület határán. Ezúttal a Petne-
házy-rét környékére invitáljuk olvasóinkat.
 

te el mai nevét. Az addigi Sonnenwirthswiesen 
helyett Petneházy Dávid kapitány nevét kapta 
meg, aki a hagyomány szerint Buda visszaví-
vásakor 1686-ban elsőként tűzte ki a magyar 
zászlót a várfalra. (Erre a címre többen is pá-
lyáznak persze, több „első” is ismert, Fiáth 
Jánosról még utcát is neveztek el.) Más, a tör-
ténelmi igazsághoz talán közelebb álló forrá-
sok szerint itt tartóztatták fel Petneházy Dávid 
huszárjai ugyanekkor a bekerítésen mesterke-
dő török sereg néhány egységét, innen a név. 
Akárhogy is volt, Petneházy igazi vitéz harcos 
volt, aki korábban már Thökölyt is szolgálta, 
és akinek címerében századok óta egy karddal 
átszúrt török fej állt.

A Petneházy-rét tehát már igen régóta 
Buda határának számít, nyugatról Budake-

szi és Nagykovácsi volt vele szomszédos (és 
így van ez ma is). De még a XX. század dere-
kán is legelőnek és részben szántónak hasz-
nálták, vékony parcellákra szabdalva. Első 
épülete egy 1934-ben épült, közel húszszobás 
üdülő volt, melyet az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság emelt – innen az Üdülő 
út elnevezése. A terület jó része ma is be-
építetlen: szép, ilyenkor tavasszal különösen 
is szép rét, részben erdő. Az út menti fák tö-
vénél most csodálatos lila-fehér odvaskelti-
ke-szőnyeget találhatunk, amíg a lombok el 
nem veszik majd a fényt e kis virágoktól. Ke-
letről fölébe magasodik a Nagy-Hárs-hegy, 
északról pedig a 386 méter magas Fekete-fej 
csúcsa (eredeti nevén Schwarzköpfl). Ennek 
a kis mészkőrögnek igen meredek lejtői van-
nak, amiről magunk is meggyőződhetünk, 
ha felkapaszkodunk a csúcsára: itt egyfelől 
egy régi földmérési pontként szolgáló vas-
oszlop, egy fára kihelyezett szentkép és a szép 
kilátás kárpótolhat bennünket a mászásért. 
Délkeleti oldalát Hárs-hegyi homokkő alkot-
ja, a lejtők alját törmelékes löszszerű üledék 
borítja.

Mind a Petneházy-rét zöldterülete, mind 
ez a kis hegy védelem alatt álló terület. A Fe-
kete-fej oldalát alacsony erdő borítja, és 
egyúttal védi is a lepusztulástól. Ennek kö-
szönhető, hogy az erdőt nemigen háborgatja 
senki, legalábbis gazdálkodási céllal – épp 
ezért itt sok különleges, korábban a budai he-
gyekben elterjedtebb növényfaj talált mene-
dékre. A hegyen a WWF és a Pilisi Parkerdő 
Zrt. tanösvényt hozott létre, hogy a helyszínen 
is sok mindent megtudhassunk, megfigyel-
hessünk. Egy könnyű tavaszi sétát minden-
képpen megér kerületünknek ez a rejtelmes 
határvidéke. 

viczián zsóFiA

A Petneházy-rét és a szomszédos Fekete-fej is természetvédelmi terület

Ódon budapesti határkő 1879-ből
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ii. kerületi rendőrkapitányság
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.)

Telefon: (06 1) 346-1800

körzeti megbízotti 
ügyeleti mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541
A telefon az ügyeletben lévő körzeti 

megbízottnál van.
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet 

esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es 
segélyhívószámot kell hívni.

A körzeti megbízotti rendszer alapja a területét és az 
ott élőket jól ismerő rendőr, valamint a rendőr és a la-
kosság közötti, bizalmon alapuló kapcsolat. A II. kerületi 
Rendőrkapitányság továbbra is nagy hangsúlyt helyez a 
körzeti megbízotti (KMB) rendszerre. Kerületünk körzeti 
megbízottjai várják a lakosság észrevételeit, bejelentéseit 
és a bűnmegelőzés szempontjából talán aprónak tűnő, 
de gyakran mégis hasznos információkat. Egy sorozat 
keretében ismét megjelentetjük a 12 körzet megbízott-
jainak elérhetőségét és fogadóórájuk időpontját.

vi. számú kÖrzet: Csatárka út, Zöld lomb utca, 
Szépvölgyi út, Kolosy tér, Felhévízi út, Pusztaszeri út 
és Törökvész út által határolt terület.

vii. számú kÖrzet: Szilágyi Erzsébet fasor, 
Ezredes utca, Fillér utca, Bimbó út, Branyiszkó út és 
Hidász utca által határolt terület.

viii. számú kÖrzet: Széll Kálmán tér, Marczi-
bányi tér, Millenáris Park, Mammut bevásárlóközpont 
és környéke.

iX. számú kÖrzet: Bimbó út, Alsó Törökvész 
út, Vérhalom utca, Cimbalom utca, Pusztaszeri út és 
a Törökvész út, Majális utca, Fullánk utca, Ábrányi 
Emil utca által határolt terület.

KULCSÁR ALExAnDRA rendőr 
törzsőrmester, telefon: (06 70) 
489-3430
Fogadóóra: minden hónap má-
sodik keddjén 8.00–10.00
Helyszín: 1024 Rómer Flóris u. 10.

SZonDI GERGő rendőr őr-
mester mb. körzeti megbízott, 
telefon: (06 70) 489-3420
Fogadóóra: minden hónap har-
madik keddjén 10.00–12.00
Helyszín: 1024 Rómer Flóris u. 10.

JURCSISIn MIKLóS rendőr fő-
törzsőrmester, telefon: (06 70) 
489-3434
Fogadóóra: minden hónap első 
csütörtökén 10.00–12.00
Helyszín: 1024 Rómer Flóris u. 10.

HoRVÁTH TAMÁS rendőr törzs-
őrmester mb. körzeti megbízott, 
telefon: (06 70) 489-3441
Fogadóóra: minden hónap har-
madik szerdáján 10.00–12.00
Helyszín: 1024 Rómer Flóris u. 10.

körzeti megbízottak 
és elérhetőségük

tisztelt ii. kerületi polgárok!
A II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány évek óta fontos szerepet tölt be városrészünk

nyugalmának és közbiztonságának megőrzésében.

támogassa adója 1%-ával 
a ii. kerületi közbiztonsági alapítványt!

Előzzük meg a megelőzhetőt! Már 18 éve segítünk együtt, köszönjük bizalmukat.

adószám: 19664644-1-41
Budapest II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

K&H Bank: 10200885-32610426

A II. kerületi Rendőrkapitányság tavalyi mun-
káját értékelték április 10-én a Rómer Flóris 
utcai épületben. A kerületünk közbiztonsá-
gáról átfogó képet nyújtó beszámolón részt 
vett Terdik Tamás ezredes, Budapest rend-
őrfőkapitánya, Seres Ernő alezredes, II. ke-
rületi kapitányságvezető, valamint Láng Zsolt 

polgármester. Az értékelőn elhangzott, hogy 
a gépkocsilopások és -feltörések, illetve a la-
kásbetörések száma a kerületre amúgy sem 
jellemző erőszakos bűncselekményekével 
együtt tovább csökkent. Szintén a rendőrség 
munkáját dicséri, hogy a kerületi nyomozási 
eredményességi mutató javult.

Biztonságosabb lett a II. kerület

Markos György, a Budapest II. Kerület Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke, Láng Zsolt polgármes-
ter, Terdik Tamás ezredes és Seres Ernő alezredes az évértékelőn

A Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a TeSzedd! környezet-
védelmi mozgalomban. Idén az egyesület hat polgárőre és önkéntes tűzoltója a Ferenc-hegyi-barlang melletti 
Zuhany utcában csatlakozott a környéken lakók csapatához és a Toldy Ferenc Gimnázium tanulóihoz egy 
kis szemétszedésre március 24-én. A kiserdőt pár óra alatt kitakarították az önkéntesek, akik abban bíznak, 
hogy egyszer talán sikerül is megőrizni a tisztaságot.

Önkéntes tűzoltók és polgárőrök takarították az erdőt
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Rokonok, barátok, pályatársak és tanítvá-
nyok emlékeztek dr. Haraszti János állator-
vosra április 5-én, egykori pasaréti otthona 
előtt. A professzor, aki az állatorvos-tudo-
mány kiemelkedő alakja, szeretett és tisztelt 
egyetemi tanár és sikeres kutató volt, idén 
lett volna 95 éves. Ebből az alkalomból emelt 
emléktáblát a II. Kerületi Önkormányzat és 
az Állatorvostudományi Egyetem. 

A táblaavatás előtt dr. Sótonyi Péter, az Ál-
latorvostudományi Egyetem rektora em-
lékezett mesterére, kollégájára, barátjára. 
Mint mondta, Haraszti professzor olyan 
nagy ívű pályát futott be, ami csak kevesek-
nek adatik meg. Kaposváron született, diplo-
máját 1951-ben kapta meg. Egy évig Somogy 

megyében körzeti állatorvosként dolgozott, 
1952-től az állattenyésztéstan tanszék, 1955-
től nyugdíjazásáig – és még azt követően is 
– a szülészeti és szaporodásbiológiai tanszék 
munkatársa volt. 1973-ban tanszékvezető 
lett, 1975-ben kapta meg egyetemi tanári 
kinevezését. Számára csak az egyetem és a 
család létezett, utóbbi körében közel fél év-
századot élt a Gyergyó utcában. 

Az emléktáblát Sótonyi Péter és – a II. Ke-
rületi Önkormányzat nevében – Lánszki Regő 
önkormányzati képviselő leplezte le. Az ün-
nepségen közreműködött Krusic Eleonóra és 
Somogyvári Csilla, az Operaház két fuvola-
művésze.

Pzs

Egy példamutató élet emlékére

Búcsú
Április 9-én, életének 93. évében elhunyt Kovács Ernő nyugdíjas iskola-
igazgató, aki több, mint ötven évig volt kerületünk lakója, és 1987-es 
nyugdíjazásáig több II. kerületi iskolában is tanított. 2016-ban, a peda-
gógusnap alkalmából Láng Zsolt polgármester külön is köszöntötte az 
akkor 70 éve diplomát szerzett tanárt, akinek rubindiplomát nyújtott át.

Kovács Ernő akkor így nyilatkozott lapunknak több évtizedes pálya-
futásáról: „– Voltam a BM bentlakásos kollégiumának nevelőtanára, 
tanítottam az Áldás Utcai Általános Iskolában, voltam igazgató-helyet-
tese az Ady Endre Utcai Általános Iskolának, és lettem 1977–1987-ig, 

nyugdíjazásomig a Frankel Leó (ma Újlaki) Általános Iskola igazgatója. Az Áldás utcában 
eltöltött évek alatt tanítottam a Baba utcai intézetben gondozott, ágyhoz és gépekhez 
kötött légzés- és mozgásbénultakat. Tanítottam az Ali utcai gyermek neurológia ápoltjait, 
korrepetáltam a Budai Gyermekkórház frissen operált gyerekeit. A tanítás mellett délutá-
nonként számtalan szakkört vezettem. Mindezt az igazgatói megbízatásom szakította meg. 
Őszintén be kell vallanom, nekem a sikerélményt, az örömet a gyerekekkel való foglalkozás 
jelentette. Az igazgatói munkát csak tisztességgel, becsülettel elvégeztem. 

Dolgoznék még ma is, hiányzik a munka, de 90. évemet taposva a lélek kész bár, de a 
test erőtelen”.

Kovács Ernő számára a munka és a tanítványok mellett a szintén pedagógus felesége – 
akivel 66 évig éltek boldog házasságban, és akit Márta néniként ismernek és emlegetnek 
volt tanítványai –, valamint két gyermeke és két unokája jelentette az élet értelmét, legfőbb 
örömforrását. Pzs

A kaposvári polgármester üzenetét az állatorvos fia, 
dr. Haraszti János szájsebész, fogszakorvos olvasta fel

Önkormányzati pályázatok
Az önkormányzat bizottságai és a Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat pályázatokat írt ki szoci-
ális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokhoz 
kapcsolódó programok támogatására, oktatási, köz-
művelődési és sportcélokra, valamint nyugdíjasklubok 
és társadalmi szervezetek támogatására, illetve Pest-
hidegkút területén működő társadalmi szervezetek 
részére. A pályázatok benyújtásának határideje: 
2019. ÁPRILIS 29.

Pályázat szociális, gyermekjóléti és gyermek-
védelmi ellátásokhoz kapcsolódó programok 
támogatására

A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális 
és Lakásügyi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a 
II. kerületben élő lakosok számára biztosított szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokhoz kap-
csolódó programok támogatására. Pályázni kizárólag 
a 2019. január 1. – december 31. közötti időszakban 
megvalósuló (vagy már megvalósult) programmal/
programokkal lehet. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Németh 
Ágnes (Intézményirányítási Osztály, 1024 Margit krt. 
15-17., tel.: (06 1) 346-5715, e-mail: nemeth.agnes@
masodikkerulet.hu) ad.

A közoktatási, közművelődési, sport- és in-
formatikai Bizottság

A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közműve-
lődési, Sport- és Informatikai Bizottsága pályázatot írt 
ki az Oktatásfejlesztési, a Közművelődési, a Kapcsolat-
tartás a határon túli magyar iskolákkal, valamint a 
Sport- és Tömegsport keret terhére.

Bővebb információ a lorincz.eva@masodikkeru-
let.hu címen vagy a (06 1) 346-5711-es és a (06 1) 
346 -5774-es telefonszámok valamelyikén kérhető.

Pályázat a Pesthidegkút területén működő 
társadalmi szervezeteknek

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályá-
zatot írt ki a II. kerületen belül Pesthidegkút terüle-
tén működő társadalmi szervezetek (egyházak, civil 
szervezetek és nyugdíjasklubok) kulturális, művészeti, 
szabadidős és sporttevékenységének támogatására. 

Felvilágosítás kérhető Kun Katalintól, a Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat referensétől a (06 
70) 333-8938-as telefonszámon, valamint a kun.
katalin@masodikkerulet.hu e-mail-címen. 

Pályázat nyugdíjasklubok, illetve társadalmi 
szervezetek támogatására

A Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilat kozatokat 
Ellenőrző Bizottsága pályázatot hirdet II. kerületi 
nyugdíjasklubok, illetve társadalmi szervezetek tá-
mogatására. 

A pályázattal kapcsolatban egyéb kérdéseikkel 
Rudolfné Romváry Noémihez fordulhatnak a (06 1) 
346-5415-ös telefonszámon, írásban a rudolfne.rom-
vary.noemi@masodikkerület.hu e-mail-címen, vagy 
személyesen ügyfélfogadási időben (1024 Mechwart 
liget 1., Költségvetési és Számviteli Osztály 403. szoba).

A pályázatok és a hozzájuk kapcsoló-
dó dokumentumok elérhetők a www.

masodikkerulet.hu/hirdetotabla/pa-
lyazatok címen.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. május 4-én.
lapzárta: keretes – április 24., apró – április 26.

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

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

 ÁLLÁSMUnKA 
II. kerületi tejbárba keresünk konyhában otthonoson 
mozgó nyugdíjas hölgyeket. Feladatok: szendvicsek, 
saláták, sütemények elkészítése. Heti 2-3 alkalomra, 
megegyezés szerint. +36 70 3142559

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

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

TAKARÍTónőT KERESEK LAKÁSBA A BUDAPEST 
II., ADYLIGET, RÉZSŰ UTCÁBA. HETI 1 x 6 óRA, 
2000 FT/óRA. TEL.: 06 70 3808597

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

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező vezető ápolót keres idősek 
átmeneti gondozóházába. Jelentkezni elektronikus 
úton, fényképes önéletrajzzal lehet az egyesgondo-
zasikozpont@gmail.com e-mail címen.

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ szakképzett 
szociális gondozót keres házi segítségnyújtás terü-
letére. Jelentkezni önéletrajzzal lehet az egyesgon-
dozasikozpont@gmail.com e-mail címen.

A II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai 
Óvodája márciusi felvétellel megbízható, munká-
jára igényes takarítónőt keres. Határozatlan idejű 
szerződéssel nyolc órás munkavégzésre, márciusi 
felvétellel. Jelentkezni az óvoda.szemlo@ecom.hu 
e-mail címen vagy a +36 20 289-9348 telefonszá-
mon 9-16 óráig lehet az óvodavezetőnél.

A Budapest Főváros II. Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Völgy Utcai Ökumenikus Óvodája szeptem-
ber 1-től dajkát keres. Jelentkezni az okuovi@okuo-
vi.hu e-mail címen lehet.

A II. Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus Óvo-
dája augusztus 1-től óvodapedagógust keres. Agilis, 
szükség szerint váltott műszakot is vállaló nyug-
díjas kolléganőt is szeretettel várunk. Jelentkezni 
az okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

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

 oKTATÁS 
LEGYEn A nÉMET A MÁSoDIK AnYAnYELVED! 
(4 ÉVES KoRTóL JÁTÉKoS FoRMÁBAn) BESZÉD
CEnTRIKUS, EGYÉnRE SZABoTT oKTATÁS FEL
nőTTEK RÉSZÉRE IS TAPASZTALATTAL, SEGÍT
SÉG HÁZI FELADATBAn. TEL.: 06 30 4987202

Anyanyelvi angoltanár a Pusztaszeri út/Kolosy tér 
környékén több éves tapasztalattal nyelvórát vállal 
minden szinten, minden korosztálynak. Nyelvvizsgá-
ra felkészítés, üzleti angol, önéletrajz, prezentáció. 
Extra: gitároktatás. paulsondrive@yahoo.com Tel.: 
06 31 785-3840

Tanulj vidáman angolul/németül. Hasznos uta-
záshoz, diplomához, jobb munkához. Kezdőknek, 
újrakezdőknek, középkor felettieknek kedvezményes 
ár. Jössz-mész és beszélsz! Tel.: 06 30 941-1919

Matematika-, fizikatanítás általános és középisko-
lásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30 
461-8821

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

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

Hosszabb távra kiadó három helyiségből álló, 
36 m²-es üzlethelyiség a II., Petrezselyem utcá-
ban. Érdeklődni a petrezselyem10ab@gmail.com 
e-mail-címen, vagy a 06 70 230-8843-as telefon-
számon lehet.

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

DIPLoMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBEREK RÉ
SZÉRE KERESEK LAKÁST, HÁZAT, IKERHÁZAT 
HoSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. Tel.: 06 30 9247165

óbudai, teljesen felújított, 105 000 Ft/hóért 
bérbe adott üzlethelyiséget cserélnék II. ke
rületi felújítandó lakásra (alagsori, tetőtéri is 
lehet). Tel.: 06 20 9512608

A II., Csalogány utcában két szobás, 50 m²-es lakás 
eladó. Elsősorban befektetési célra ajánlom. Tel.: 
274-2864, 06 20 531-8717

AZ I., KRISZTInAVÁRoSBAn 36 m²ES (+ 5 m² 
ERKÉLY) CSEnDES, I. EMELETI GARZonLAKÁS 
TULAJDonoSTóL ELADó. A HÁZBAn LIFT, 
BICIKLITÁRoLó ÉS ÖRÖKPAnoRÁMÁS TETő
TERASZ VAn. ÁR: 36 MILLIó Ft. TEL.: 06 30 
9142118

A II., Komjádinál felújított, két szobás, nagy erkélyes, 
körpanorámás lakás 58 M Ft. Tel.: 06 30 487-7138

A II., Felső Zöldmáli úton kertes társasházban 106 
m²-es, nappali + négy szobás, erkélyes lakás garázs-
zsal, tárolóval 94 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A II., Bimbó úton 52 m²-es, két szobás, kertre néző, 
felújítandó, magasföldszinti lakás 42 M Ft. Tel.: 06 
20 967-5691

Endrődi Sándor utcai hat szobás ikerház külön kert-
tel. Panoráma, dupla garázs. Tulajdonostól eladó. 
Irányár: 170 M Ft. Tel.: 06 70 369-3468

A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken 380 m²-es 
családi ház 245 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Az Astoriánál márvány lépcsőházas épület V. emele-
tén 160 m²-es, hat szoba hallos, igényesen felújított, 
dupla komfortos, két lakássá alakítható, panorámás 
lakás 158 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A XI., Villányi úton jó állapotú épületben III. emeleti, 
94 m²-es, két és fél szoba hallos, erkélyes, panorá-
más, felújítandó polgári lakás 54,9 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06 20 967-5691

A XII., Szamóca utcában 126 m²-es, magasföldszinti, 
felújítandó, kertkapcsolatos lakás 99 M Ft. Tel.: 06 
20 967-5691

XXII. kerületi, lakóparki 116 m²-es, nappali + négy 
szobás, erkélyes, parkra néző, korszerű lakás 63 M 
Ft. Tel.: 06 20 967-5691

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

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

Leányfalun 686 m²es saroktelek eladó. Ár: net
tó 14 M Ft. Tel.: 06 30 9380141

Dr. Bíró Anna. Ingatlanközvetítés, ingatlankeze
lés. info@drbiroanna.hu, tel.: 06 70 5059394, 
06 70 3835004
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FELBoLYDULT AZ InGATLAnPIAC? SEGÍT
HETEK InGATLAnA ELADÁSÁBAn? 15 ÉVES 
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budai
hegyek.hu Tel.: 06 70 5231969

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 9600600

 EGÉSZSÉGÜGY 
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 2223016

 VÍZGÁZVILLAnY 
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSA-
POK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. InGYEnES 
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 980-7564

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

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

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

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

VILLAnYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAP
CSoLóK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BEKÖTÉSE 
ÉRInTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BoDA ZSoLT 
VILLAnYSZERELő MESTER. Tel.: 2009393, 
06 30 3336363

VILLAnY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS. 
VILLAnYBoJLER, KAPCSoLóK, LÁMPÁK SZE
RELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁn. Tel.: 06 
20 5466304

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

ÁCSTETőFEDőKőMŰVES vállal a legkisebb 
munkától tetőjavítást, építést, szigetelést 
27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 3182173

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

LAPoS TETőK Hő ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bá-
dogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 06 20 
471-1870

 REDőnY 
REDőnYÖS MUnKÁK, GURTnICSERE RÖVID 
HATÁRIDőVEL, REDőnY, RELUxA, SZÚnYoG
HÁLó JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 4107924, 06 
20 9345728

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. 
AJÁnDÉK SZÚnYoGHÁLó MInDEn MEGREn
DELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

 TÁRSASHÁZAK 
Közös képviselet. Társasházkezelés  Dr. Bíró 
Anna, info@drbiroanna.hu Tel.: 06 70 505
9394, 06 70 3835004

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

II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELő. BÍZZA TÁR
SASHÁZÁT HIVATÁSoS KÖZÖS KÉPVISELőRE, 
AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEn VÁLToZó TÁR
SASHÁZI TÖRVÉnYnEK. TEL.: 06 30 4087064, 
gundihaz@gmail.com

TÁRSASHÁZTAKARÍTÁS! TISZTELT KÖZÖS KÉP
VISELő, LÉPCSőHÁZAK, LAKóPARKoK TAKARÍ
TÁSÁT VÁLLALoM. nemetandrasne00@gmail.
com Tel.: 06 20 4603740

 SZoLGÁLTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csoma
golás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvar
vállalás. Tel.: 4039357, 06 20 9720347, 06 
30 5897542

MInőSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDInEMZET
KÖZI KÖLTÖZTETÉS GARAnCIÁVAL, InGYEnES 
DoBoZoK. www.herkulestrans.hu TEL.: 385
1802, 06 30 9998619

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

Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, szo
bafestő munkát vállal garanciával. Tel.: 06 30 
9138245

Bejárónőt keresek: hétfőtől péntekig délelőtt 3--4 
óra, a Budagyöngyénél. Tel.: 06 30 942-3754

Gyakorlott, megbízható, nem dohányzó hölgy taka-
rítást, vasalást vállal családoknál heti rendszeres-
éggel. Tel.: 06 30 254-0862

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

FoTóLABoR A KoLoSY ÜZLETHÁZBAn. FoTó
PoSZTER nYoMTATÁSA 20 x 30TóL 100 x 150 
CM MÉRETBEn AZonnAL, MŰVÉSZIVÁSZon
KÉPEK VAKRÁMÁZVA, RÉGI FoTóK FELÚJÍTÁ
SA, RETUSÁLÁSA. IGAZoLVÁnYKÉP KÉSZÍTÉSE 
AZonnAL. www.postershop.hu nYITVA: HP: 
1018IG. TEL.: 06 70 3172358

SZELLőZőGÉPEK KARBAnTARTÁSÁT, ELSZÍVó
nYÍLÁSoK TISZTÍTÁSÁT VÁLLALoM. ÉTTEREM, 
TEREMGARÁZS STB. Tel.: 3769769

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

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

FAKIVÁGÁS, SÖVÉnYnYÍRÁS, FŰnYÍRÁS, FŰKA
SZÁLÁS, BoZóTIRTÁS, KERTREnDEZÉS. GALLYA
ZÁS, VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA ALPInTECHnI
KÁVAL IS. TEL.: 06 30 9942431

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZoBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, 
VILLAnYSZERELÉS, KőMŰVES MUnKÁK GA
RAnCIÁVAL. HALÁSZ TIBoR. TEL.: 2022505, 
06 30 2513800

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

Festést, gipszkartonozást, burkolást, szigete
lést, térkövezést, kisebbnagyobb munkákat 
vállalok. Hívjon bátran bizalommal! Tel.: 06 
20 9922328

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

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

RÉZ ÉS RoZSDAMEnTES KÜSZÖBÖK BESZE
RELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok 
cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szige
telése. Tel.: 06 20 3816703, 2519483

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

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

ASZFALToZÁS! Külső, belső járdák, kocsibeál
lók aszfaltburkolatának készítését vállaljuk. 
Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 
30 7971037

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MoSóGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES TA
PASZTALATTAL, GARAnCIÁVAL. BIRó ISTVÁn. 
TEL.: 06 20 9378110

 ELEKTRonIKA 
AnTEnnASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁT
ÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSoK. TEL.: 2015368, 06 20 
5376281

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

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

SZÁMÍTóGÉPSZERVIZ. Meghibásodott PC-k és 
laptopok azonnali javítása, ingyenes kiszállással. 
Tel.: 06 30 830-4692

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertész
technikustól 26 év szakmai tapasztalattal. 
Móricz Gábor. Tel.: 06 30 4959862

KERT ÉS FAGonDoZÁS, FAVÁGÁS, GALLYAPRÍ-
TÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, HELYI VÁLLALKO-
ZÁS. www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

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

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZőnYEG ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁ
SÁRoL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁL-
LAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁL-
LÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

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

A TALLÉR AnTIKVITÁS készpénzért vásárol fest-
ményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porce-
lán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, tel-
jes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai 
Tamás, info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu 
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543

A Ráday Antik Galéria vásárol készpénzért! An-
tik, modern festményeket, porcelánokat, kar- és 
zsebórákat, álló, fali, asztali órákat, numizmati-
kát, katonai kitüntetéseket, ezüsttárgyakat, antik 
ékszereket, bútorokat stb., ha nem szeretné el-
kótyavetyélni tárgyait! 1092 Bp., Ráday u. 6. (az 
Ibis Hotel alatt). radayantik@gmail.com, www.
radayantik.hu, Kozák Ábrahám. Tel.: 201-6188, 
06 30 214-1151

ALMÁSI KATALIn BECSÜS VÁSÁRoL KÉSZ
PÉnZÉRT BÚToRoKAT, FESTMÉnYEKET, óRÁ
KAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PoRCELÁnoKAT, CSIL
LÁRT, HAnGSZERT, SZoBRoKAT, KÖnYVEKET, 
CSIPKÉT, KITÜnTETÉST, EZÜSTÖKET, SZőR
MÉT, ÍRóGÉPEKET, VARRóGÉPET, BIZSUKAT, 
BoRoSTYÁnT. TELJES HAGYATÉKoT DÍJTALAn 
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 5978280

AnTIKVITÁS VÁSÁRoL festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, KÖnYVEKET, kerámiákat, ezüst-
tárgyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat. 
Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. www.hilda
antikvitas.hu Tel.: 9518307, 06 30 4628883

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

RÉGI PÉnZT, ÉRMÉT, PLAKETTET, BÉLYEGET, 
KÉPESLAPoT VÁSÁRoLoK. Tel.: 06 70 383
5004

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

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

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

A BP. II., KELETI KÁRoLY UTCA 33. ALAT
TI RÉGISÉGBoLT VÁSÁRoL MInDEn FAJ
TA RÉGI BÚToRT, SZőnYEGET, CSILLÁRT, 
óRÁKAT, PoRCELÁnT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARAnYAT, Bo
RoSTYÁnT, TELJES HAGYATÉKoT. DÍJTALAn 
KISZÁLLÁS, BÁRMIKoR HÍVHATó. DÍJTALAn 
ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 3222697, 06 
20 4945344

 VÉTELELADÁS 
Világmárkák olcsón! München belvárosában ha-
zaköltözés miatt bezárt férfidivatüzlet árukészlete 
a magyar árak húsz százalékáért eladó. Tel: 06 
22 704-235

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Órákat készpénzért vásárolunk!

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

Törtarany 
és fazonarany 
felvásárlás!

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

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany: akár: 100 000 Ft

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

Arany: akár 500 000 Ft
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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.

www.marczi.hu 
Marczibányi Téri  

Művelődési Központ

� ÁPRILIS 26. péntek 19.00   

A PADLÁS 
A SZINDRA TÁRSULAT előadása

Rendező: FÖLDESSY MARGIT
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A rejtvény fő soraiban Indira Ghandi szavait rejtettünk el. 
A 2019/5. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A nő az élet egyik 
legszebb virága”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves 
olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Padlás 
című előadásra, ami április 26-án 19.00 órakor lesz a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Dr. Demetrovicsné Simon 
Ildikó, Szondi Klára és Zakariás Mari. Gratulálunk, a nyereményeket 
személyesen, az előadás előtt fél órával a művelődési központ informá-
ciós kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtései-
ket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 15. vagy peter.
zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2019. május 4-ig.

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

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

Felhívás a nyékKurucles Egyesület éves közgyűlésére
A Nyék-Kurucles Egyesület (székhely 1021 Budapest, Tárogató út 67.)

éves közgyűlését 2019. május 5én 8.30-kor tartja a 1021 Tárogató út 77. 
szám alatt.

A közgyűlés napirendje:
2018. évi beszámoló ismertetése, elfogadása

2018. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
A vezetőség mandátumának lejárta miatt új vezetőség választása

2019. évi munkaterv és költségvetés ismertetése és elfogadása
A közgyűlés bezárása

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes 
(a tagok 50%-a + 1 fő), akkor a közgyűlést 30 perc elteltével 9 órakor meg-

ismételjük, a jelen levő tagok létszámától függetlenül.
a Nyék-Kurucles Egyesület vezetősége

KÖnYVEKET, KÖnYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJAB
BAT), KÉPESLAPoKAT, MŰTÁRGYAKAT An
TIKVÁRIUMUnK VÁSÁRoL. DÍJTALAn KI
SZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 4256437

Régi kiadású, szép lakberendezési és „Csoda
kert” folyóiratok olcsó áron eladók. Tel.: 06 30 
941-1919

Két darab kétszemélyes, elősátras német sátor, 
eredeti csomagolásban, és két darab szivárvány
színű német gyermekteniszütő olcsón eladó. 
Tel.: 06 30 941-1919

 TÁRSKERESÉS 
A FEHÉR oRCHIDEA Társközvetítő Iroda várja 
komoly társkeresők hívását. Tel.: 06 30 974
1056, 06 20 4876047

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

 EGYÉB 
Féltő, gondoskodó tartási szeződést kötne 
idős személlyel budai értelmiségi házaspár. 
Tel.: 06 30 2776622

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

45 ÉVES MEGBÍZHATó nő ELTARTÁSI VAGY 
ÉLETJÁRADÉKI SZERZőDÉST KÖTnE InGAT
LAnRA IDőS SZEMÉLLYEL. HAVI FIZETÉS ÉS 
TELJES ELLÁTÁS FEJÉBEn. HÍVJon BIZALoM
MAL. Tel.: 06 20 2290986

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, kézi kötött, 
horgolt ruhadarabok rendelésre, méretre, nagy 
fonalválasztékkal, hozott fonalból is. www.koto-
de.hu Tel.: 356-6009
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Inysorvadása van?
Megoldjuk a problémáját!
Szeretettel várom önöket 400m es Budai Magánrendelőmben
a Déli Pályaudvarnál. Ultramodern fogászatunkon egyéni kezelési 
terv alapján megoldást nyújtunk minden fogászati problémára.
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Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/b Telefon: 06-1-225-00-55
E-Mail: info@imperialdental.hu  Web: www.imperialdental.hu


