
Régi magyaR RajzfilmfiguRák
a volt akadémia keRítésén

keRessük Buda legszeBB keRtjeit

Cél a kutyaürülék- és toklász-
mentes II. kerület! Ennek érdeké-
ben az önkormányzat több helyen 
tájékoztató táblákat helyez ki, a fel 
nem szedett kutyapiszokért bírsá-
got szab ki, és hamarosan elindul a 
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-vel 
közös kedvezményes kisgépköl-
csönző szolgáltatás is a toklász-
mentes területekért. 8. oldal)

Kedves meglepetést készített az önkormányzat gyermeknapra: magyar 
rajzfilmek népszerű hőseit festették fel az egykori katonai akadémia 
kerítésére. A Pasaréti úti oldalon, a játszótérrel szemközti falon mos-
tantól Safranek, Vuk vagy a magyar népmesék piros madara emlékez-
tet arra, hogy Buda a világszínvonalú magyar animációsfilm-készítés 
otthona volt. (7. oldal)

A II. Kerületi Önkormányzat  idén is 
meghirdeti a „Buda, a mi otthonunk! 
– keressük Buda legszebb, legvirá-
gosabb kertjeit” pályázatot, amelyre 
három kategóriában – a legszebb kert, 
a legszebb erkély és a legszebb belső 
udvar – lehet jelentkezni. (3. oldal)

„lépünk, hogy ne lépjünk Bele!”

NEWS in English (Page 23)

A piacon focizni szabad... volt 
egy teljes napon át. Jó hangulat-
ban, nagy érdeklődés mellett zaj-
lott az első Budai Focibörze a Fény 
utcai piacon, ahol a bemutatók 
és a játék mellett focis relikviák is 
gazdát cserélhettek. (5. oldal)

Útfelújításnak indult, de 
végül új barlangot találtak 
kerületünkben az Alsó Törökvész 
út alatt, amely a többi üreghez 
hasonlóan a hévíz által kialakított 
járatokhoz kapcsolódhat. (2. oldal)

A II. KERÜLET NAPJA, JÚNIUS 18–19., MECHWART LIGET
Részletek a 6. és a 32. oldalon – www.masodikkerulet.hu
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a májusi és június eleji szabadtéri fogadóórák és közösségi 
egyeztetés után az alábbi időpontokban nyílik lehetőség a 
személyes találkozóra a kerület vezetőivel.

JúNIUS 9. (csütörtök) 16 órától – szabadtéri polgármesteri 
fogadóóra a fRankel leó út és a maRgit köRút saR
kán a sétálóutcában. 17 órától – szabadtéri polgármesteri 
fogadóóra a zsigmond téRen.

JúNIUS 10. (péntek) 16 órától – szabadtéri polgármesteri 
fogadóóra a RózsadomB CenteRnél (Törökvész út 82.). 
17.15-től – szabadtéri polgármesteri fogadóóra a Szabadság 
utcai játszótérnél. Helyszín a szaBadság és a községház 
utCa saRka.

Júniusi közösségi egyeztetések
és szabadtéri polgármesteri fogadóórák

Ülésezett a képviselő-testület

ÚJ bARLANGoT fEdEzTEK fEL bUdáN

KözöSSéGI TERvEzéS
a „könyvtárkert” megújításáért

Lapzártánk után tartott rendes ülést a képviselő-testület május 
31-én. A képviselők több fontos témában hoztak döntést. Az elő-
terjesztések elérhetőek az önkormányzat honlapján (www.maso-
dikkerulet.hu – Közérdekű – Önkormányzat – Képviselő-testület 
- Képviselő-testületi ülések anyagai), az ülésről készült felvétel 
pedig visszanézhető az önkormányzat Facebook-oldalán. Részletes 
beszámolót következő számunkban olvashatnak.

Lakossági bejelentés érkezett az önkormány-
zathoz, miszerint az Alsó Törökvész út egy sza-
kaszán megsüllyedt a garázsbeállók előtti koc-
kaköves felület. A süllyedés hamarosan elérte 
az út melletti járdaszakaszt is. Az útjavítók el-
kezdték a helyreállítás előtti bontást, azonban 
kiderült, hogy nem csupán süllyedés történt, 
hanem valószínűleg barlangot találtak.

A hasadékot önkéntes barlangászok segít-
ségével kezdték feltárni. Hamarosan kiderült, 
hogy valóban barlangra bukkantak, ami hiva-
talosan bekerült az Országos Barlangnyilván-
tartásba, gazdagítva a II. kerület alatt húzódó 
már ismert barlangok sorát.

járdajavításnak indult a munka az 
alsó törökvész úton, de bar lang fel tá
rás sal folytatódott.

többalkalmas közösségi tervezésre hívja az önkor
mányzat az érdeklődőket. Cél, hogy a török utca 79. 
előtti terület a közösség ötletei alapján újuljon meg. 
további információ: www.masodikkerulet.hu.

a ii. keRület alatt hosszan kanyarognak az ismert és a még feltá-
ratlan barlangi járatok. Jelenleg több mint száz kisebb-nagyobb barlangot 
tartanak számon. 

– A most megtalált barlang, amit a kutatók a helyszín alapján Törökvész 
úti barlangnak neveztek el, szintén a hévíz által kialakított járatokhoz kap-
csolódhat – tájékoztatta lapunkat a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett 
Adamkó Péter barlangkutató, a József-hegyi-barlang egyik felfedezője. 
– Amellett, hogy vizsgálni kell, merre folytatódhat a járat, elsődleges cél 
most, hogy a törött csatornabekötést mielőbb kijavítsák, megelőzve azt, 
hogy a koszos víz tovább szennyezze a föld alatti környezetet.

Elmondta azt is, hogy a kataszteri számmal már rendelkező hasadék-
barlang kutatását a II. kerületben is számos barlangot feltáró dr. Leél-Őssy 
Szabolcs geológus és barlangkutató vezetésével folytatják.
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Virágoznak a védett orchideák
250 millió forint eszmei értékű védett orchidea a II. kerületben

Keressük buda
legszebb,

legvirágosabb kertjeit

A kerület lakói különösen nagy gondot fordítanak 
arra, hogy a II. kerület a főváros egyik legszebb és 
leginkább virágban, zöldben pompázó, rendezett  
városrésze legyen mind a közterületein, mind 
a társasházi vagy magántulajdonú ingatlanok
esetében, amit a kerületi virágvásárok nép-
szerűsége is jól mutat. Ezért is fontos elismerni 
és közösségünk számára követendő példaként 
bemutatni azokat a kerteket, erkélyeket vagy 
belső udvarokat, melyek tulajdonosai vagy az 
ott lakók különösen sokat tesznek a virágos 
környezetért.

A pályázatra 2022. JúNIUS 7. és 
AUGUSZ TUS 31. között lehet jelentkezni 
a dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket, 
gyümölcstermő vagy egyéb fás, cserjés növénye-
ket kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató 6 
darab balkonkerti/előkerti vagy kerti/belső udvari 
fotóval és egy maximum 400 karakteres leírással.

Pályázni a www.masodikkerulet.hu 
honlapon található űrlap kitöltésével, egy 
maximum 400 karakterű indoklással és a 
pályázati feltételekben megadott méretű 
és formátumú – legfeljebb – 6 fotó be-
küldésével lehet.

Az elbírálást felkért külső szakértők javaslata 
alapján a Településüzemeltetési, Környezetvé-
delmi és Közbiztonsági Bizottság végzi. A pályá-
zatnak nem feltétele, de a kiírók számára nagy 
öröm lenne, ha a kerületi virágvásárok alkalmával 
eljuttatott növények egy-egy pályázat alkalmával 
visszaköszönnének.

A részletes feltételek a www.masodik-
kerulet.hu oldalon megtalálhatóak meg.

Noha nem virágzik minden tő minden év-
ben, így is rengeteg példány látható a Csalit 
utca két telkén, ahová a II. Kerületi Önkor-
mányzat korábban szabadidőparkot tervezett 
építeni. Őrsi Gergely polgármester és Zakar 
András, a Főkert Zrt. főigazgatója bejáráson 
szemrevételezte a védett, virágzó egyedeket. 
A szarvas bangó élőhelyének megóvása a két 
telken különleges eljárást tett szükségessé 
a kaszálás és a növényzet gondozása terén, 
ugyanis a területen lévő orchideák termé-
szetvédelmi értéke 250 millió forint.

A szarvas bangó jelenléte új helyzetet 
teremtett a szabadidőpark kialakításával 
kapcsolatban is, ugyanis a védett növények 
miatt az eddigi koncepciót újra kell tervezni. 
A területen lévő, fokozottan védett virágokat 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szak-
értői felmérték és arra hívták fel a figyelmet, 
hogy a növények élőhelyének megőrzése ér-
dekében az előfordulási területeket le kell 
határolni, a terepszintet és a vegetációt meg 
kell őrizni, ott fa nem vágható ki, de a cser-
jésedést meg kell akadályozni. A  kaszálást 
csak augusztus-szeptember hónapban lehet 
elvégezni, a telek zöldterületi hasznosítása 
és az élőhely bemutatása pedig csak külön-
leges védelmi intézkedések mellett lesz le-
hetséges.

2022-ben is meghirdeti az önkormány-
zat a „Buda, a mi otthonunk! – ke-
ressük Buda legszebb, legvirágosabb 
kertjeit” pályázatot. A szokásos mó-
don három kategóriában – a legszebb 
kert, a legszebb erkély és a legszebb 
belső udvar – lehet pályázni.

a mi otthonunk! 
Buda,

Idén egy időben három helyszínen rendezett muskátlivásárt a II. Kerületi Önkor-
mányzat május 21-én. Az érdeklődők a papkerti parkolóban, a Fenyves parkban és a 
Gyarmati Dezső Uszodánál vásárolhattak a szebbnél szebb tövekből. Egy II. kerüle-
ti lakcímkártyával legfeljebb tíz tő muskátlit lehetett hazavinni kedvezményes áron. 
Az önkormányzat akcióján rengetegen vettek részt, amit az is mutat, hogy több mint 
16 ezer növény talált gazdára.

Muskátliözön
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Ahol ép és sérült fiatalok együtt sportoltak

Egy hajóban evezünk – győzött a II. kerület!

Május 21-én a II. Rákóczi Ferenc Gimná-
ziumban rendeztek sportnapot, amelyen öt 
II. kerületi iskola – Addetur, Móricz gim-
názium, Gyermekek Háza, Rákóczi gimná-
zium és a Kodály iskola – diákjai közösen 
alkottak csapatot a MEREK-ből (Mozgássé-
rült Emberek Rehabilitációs Központja) és 
a VGYKE-ből (Vakok és Gyengénlátók Kö-
zép-magyarországi Regionális Egyesülete) 
érkezett résztvevőkkel. A rendezvényen a 
hat vegyes csapat olyan ép és sérült em-
berek által közösen játszható csapatspor-
tokban mérhette össze ügyességét, mint az 
ülőröplabda vagy a boccia, de a feladatok 
között sötétlabirintus és szellemi vetélke-
dő is szerepelt. A résztvevők kipróbálhat-

A II. kerületben első alkalommal rendezték 
meg az Esély sportnapot, ahol a fogyaté-
kossággal élők és kerületi iskolák diákjai 
egymást megismerve, segítve és elfogadva 
alkottak csapatokat, és hét különböző pró-
bában versenyeztek. Mindez alkalmat terem-
tett a közös sportolásra az épek, valamint a 
különböző adottságokkal és akadályokkal 
élő gyermekek és fiatal felnőttek számára. 

ták erejüket az ergométeres evezőgépen, és 
parasportoló asztaliteniszezőkkel is össze-
mérhették tudásukat. A különböző helyszí-
neken a játékos feladatok végrehajtásánál 
a csapatok pontokat gyűjthettek. A legtöbb 
pontot a Rákóczi és Gyermekek Háza diák-
jai alkotta csapatok szerezték, amelyek a 
Gyarmati Dezső Uszodába nyertek belépő-
jegyet, továbbá minden résztvevő emlék-
lapot és érmet is nyert, amit Dani Gyöngyi 
paralimpiai ezüst- és bronzérmes kere-
kesszékes vívó, Arlóy Zsófia para asztalite-
niszező és Őrsi Gergely polgármester adott 
át. A díjátadón a Roll Dance kerekesszékes 
tánccsoport is fellépett.

– Az első II. kerületi Esély sportnap ar-
ról szólt, amiről a mindennapoknak is 
szólniuk kell: az egymásra figyelésről. Ar-
ról, hogy fogyatékkal élők és épek egymást 
segítve versenyezzenek, közösen érjenek 
el sikereket, miközben mindenki remekül 
érzi magát. Minden résztvevőnek gratu-

lálok, köszönöm minden szervezőnek és 
támogatónak a segítséget, amivel létrejö-
hetett az első Esély sportnap – mondta el 
Őrsi Gergely.

A II. Kerületi Önkormányzat evezőscsapata a legjobb budapesti önkor-
mányzatként ért célba, sőt, kerületünk második lett az összes önkormány-
zat között, és harmadikként végzett a „szuper” döntőben is a Hív a Duna 
– gróf Széchenyi István Tízevezős Amatőr Regatta és Országos Egyetemi 
Bajnokságon május 22-én. A tízevezős regattát a Margit-sziget melletti 
budai Duna-ágon rendezték meg, a csapat tagja volt Őrsi Gergely polgár-
mester és Varga Előd Bendegúz alpolgármester is.

A polgármester a versenyt követően kiemelte: – Meggyőződésem, hogy 
az evezés semmivel sem összehasonlítható felszabadító és megnyugtató 
sport, tiszta szívvel ajánlom mindenkinek. Várhatóan szeptember 24-én 
kínálkozik egy újabb jó alkalom az evezésre, ugyanis a II. kerület is meg-
szervezi a Budai regatta evezős versenyt, ahová családi és céges csapatok 
nevezéseit várjuk. Kiváló lesz ez a közösségépítésre, és arra, hogy valamivel 
jobban éljünk a Duna adta lehetőségekkel. Hozzátette, köszöni a kollé-
gáknak a közös evezést, ami remek kaland volt, és remélhetőleg rengeteg 
kerületi érdeklődővel, sok csapat száll vízre ősszel a Budai regattán.

dRávuCz Rita, a szer-
vező II. Kerületi Sport 
NKFT. munkatársa: – Hi-
szem, hogy a sport szerepe 
egyedülálló a társadalmi 
érzékenyítés témájában, 
érintett édesanyaként pe-

dig szeretném, hogy kerekesszékes kislányom 
és akadályozott társai egy minden szempontból 
befogadó környezetben élhessenek, ahol a fogya-
tékossággal élők lehetőséget kapnak a sporto-
lásra, a tanulásra, a közös élmények átélésére.

dani gyöngyi kerekes-
székes vívó, paralimpikon: 
– Nagyszerű napot töltöttem 
ma a II. kerületben, ahol a 
kerületi fiatalok számos pa-
rasportot ismerhettek meg, 
sérült emberekkel közösen. 

Én is kipróbálhattam velük az ülőröplabdát és 
szakszerű segítséget is kaptam hozzá Kertész Ró-
berttől, az ülőröplabda válogatott tagjától. Van egy 
alapítványom, amelynek az a célkitűzése, hogy a 
sérültekhez közelebb hozza a sportokat, hogy minél 
többen kezdjenek el mozogni, és az is, ami itt is 
megvalósult: hogy a sport hozza össze az embereket. 
A hétéves kisfiamnak is lett itt egy kerekesszékes 
kis barátja, mindent együtt próbáltak ki.

További információk:
www.masodikkeruletsport.hu

rendezvenyek/
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Hajós Alfréd-sportösztöndíj a tehetségek támogatásáért
A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport-, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 2022/2023. 
tanévre kiírta a Hajós Alfréd-sportösztöndíjat a II. kerületben életvitelszerűen lakó azon sportolók részére, akik az általános és 
középiskola nappali tagozatán folytatják tanulmányaikat és valamely olimpiai sportágban kiemelkedő eredményt értek el. A pá-
lyázati felhívás és az adatlap az önkormányzat honlapjáról letölthető. A pályázati kérelmeket a sportosztondij@masodikkerulet.
hu címre kell benyújtani. Beadási határidő: JúNIUS 30. (csütörtök), 16 óra.

Igazi sportos gyereknapot rendezett a 
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Non-
profit Kft. május 28-án a Pokorny József 
Sport- és Szabadidőközpontban. A III. Po-
korny Családi Sportnapon ingyenes játék- 
és sportlehetőség várta a családokat. Nagy 
érdeklődés övezte a szelíd motor(ovi)sok 
versenyét, ahol az ovis korosztály mutathatta 
meg ügyességét és gyorsaságát a kis, lábbal 
hajtós motorokon, de szintén sokan kipró-
bálták magukat a családi akadálypályán, a 
biciklis és egyéb ügyességi versenyeken. 
Ezenkívül garázsvásár, ugrálóvár, kézmű-
veskedés, bringaszépségverseny, biciklis 
szerviz- és e-bike tesztpont is bővítette a 
sportnap kínálatát. 

A legtöbb résztvevőt a kölyök és felnőtt 
focitorna vonzotta, a nyertes gyerekcsapa-
tok érmeit Őrsi Gergely polgármester adta 
át. A házigazda HSC két csapattal is indult, 

a kékek harmadik helyen végeztek, míg a 
zöldek aranyéremmel a nyakukban térhet-
tek haza. 

A családi nap résztvevői egy igazán szí-
nes, sportos napot tölthettek el a Pokorny-
ban, ahol a család minden tagja jól érezhette 
magát és élvezhette a közös játék és mozgás 
örömét. Pzs

Május utolsó szombatján a zöldségek és gyümölcsök helyett a 
labdarúgás vette át a főszerepet a Fény utcai piacon. Egész dél-
után várták a foci kis és nagy rajongóit az első Budai Focibörzén, 
ahol gazdát cserélhettek focis relikviák és focikártyák, volt freesty-
le- és teqballbemutató, kispályás focitorna, darts- és ketrecfoci, a 
nap végén pedig együtt szurkolhatott a család a Bajnokok Ligája 
döntőjének közvetítése alatt, és boldogan mehettek haza a végül 
nyertes Real Madrid rajongói.

Foci a piacon

Sportos családi nap a Pokornyban
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Kerület napi rendezvénysorozat
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Kőrös Mimi, művésznevén Saya Noé 
klasszikus zenész szüleivel Malaysiában, 
Kuala Lumpurban töltötte gyermekkora 
legnagyobb részét. Hosszas zenei út-
keresés után vált igazi DIY-előadóvá, 
aki nemcsak a dallamokat és a dal-
szövegeket, de a produceri munkát, a 
hangszerelést is saját kezűleg készíti. Ze-
néje leginkább „pop noir”, melankolikus, 
alternatív elektropop hiphop és trap elemekkel fűszerezve. Ő a legismertebb 
magyar zenei Twitch streamer, közel 42 ezer követővel világszerte.

2020 decemberében jelent meg első nagylemeze, a Museum of Sins, 
melyen Mimi és társproducere, Biksi Gábor mellett több családtag is ját-
szik különböző hangszereken. A lemez legsikeresebb dalát, az Under The 
Rivert, amit jelöltek a Petőfi zenei díjra is az év idegen nyelvű magyar 
szerzeménye kategóriájában, a Grammy-díjas producer, Matt Lawrence 
keverte, az album pedig Fonogram díj jelölést kapott a legjobb modern-
pop-hangfelvételek között. Mimi 2021 nyarától zenekari formában számos 
fesztivált (Művészetek Völgye, Kolorádó, Bánki-tó, Campus, SZIN, 10 nap 
Strand, Vidor stb.) és egyéb koncertszínpadot megjárt, kiemelkedő sikerrel 
játszott a Morcheeba előtt a Budapest Park színpadán. 2021-ben közös dalt 
készített iamyankkal, másodjára is felkerült a HOTS magyar zenei export-
iroda listájára és meghívást kapott a Waves Vienna Showcase Festivalra. 

A nyár legvilágosabb napján, június 
21-én ünnepeljük a II. Kerület Napját, 
ez alkalomból az előző hétvégén, június 
18-án és 19-én kétnapos fesztiválra hívja 
az önkormányzat a kerület lakóit. A két 
nap alatt számos program, kézműves 
foglalkozás, gasztronómiai élmény és 
népszerű fellépő várja a rendezvény lá-
togatóit a Mechwart ligetben.

a Mechwart ligetben
június 18-án és 19-én

– Koncert, ahol nincs semmi más, csak a 
hangom, meg ami belül van. A legnagyobb 
kihívás, hiszen minden látszik, minden hal-
latszik. Olyan dalokat énekelek ebben az 
anyagban, amelyek visszavezetnek nem-
csak a zenei gyökereimhez, de apámhoz, 
anyámhoz, nagyapámhoz, szerelmeimhez 
is utat vágnak, újra és újra, mindig más-
képp. A népdalok régi kedvenceim, titkos 
kincset rejtő ékes kövek. A saját dalok 
pedig az úton járva születtek. (…) Düh, 
szeretés, szomorúság, öröm, vágy, ma-
gány, életigenlés, félelem (…). Dalokba 

csomagolom mindezt, jó mélyről fölénekelem, amit még én is alig tudok, 
kifigurázom magamat, játszom, dobálom magam jó magasra, mint kisgyerek 
a játszótéren a pöttyös labdát. És élvezem, hogy a hallgatók velem együtt 
rezdülnek, velem sírnak, velem nevetnek – vallja Palya Bea.

A Tonka egy ukrán progresszív indie-pop zene-
kar, amely Olena Karasz énekesből, Jaroszlav 
Tatarcsenko hangproducerből és billentyűsből, 
valamint Denisz Svec dobosból áll. A zenekar 
minimalista esztétikája kiemelkedő, amely 
mind a zenében, mind a vizuális képekben 
megjelenik, és kompozíciói dinamikus ritmus-
sal, dallamossággal és erős vokállal hódítják 
meg a hallgatókat.

A Tonka számos ukrán fesztiválon képviseltette magát (pl. Atlas Wee-
kend, Hedonism, Dily Eco Fest, Kurazh Bazar stb., a brit énekes, Georgia 
előzenekaraként), továbbá díjakra is jelölést kapott (pl. Young Blood Jager 
Music Awards). 2020-ban a zenekar felkerült az Ukrán Intézet slágerlistájára, 
és a mainstream indie kategóriában megszerezte az első helyet, ezáltal 
pedig lehetőséget kapott arra, hogy képviselje az ukrán zenét Európában.

Varró Dániel verseskötetei sok-sok ezer példányban forognak. Ez a verses-zenés találkozás elsősorban a 
gyerekvilágba vezet, és Dani itt azokat is megszólítja, akik szívesen vesznek részt költői kalandozásban, fur-
fangos rímek kitalálásában. Zenei partnerei Radványi Balázs, a Kaláka együttesből jól ismert Kossuth-díjas 
dalnok, aki a Varró-versek zeneszerzője is egyben, valamint Balog Péter gitárművész, akivel a Dalnokklub 
előadásain találkozhatunk. Az előadás külön érdekessége, hogy három Varró-verset Balázs és Dani közösen 
énekelve ad elő, amire korábban még nem volt példa.

Palya bea Egyszálének-koncert

Tonka zenekar

Saya Noé

Az év hazai gyermekalbuma 
kategóriában kétszeres Fo-
nogram-díjas „Farkasházi 
Réka és a Tintanyúl” zenekar 
a koncerten régi és új dalok-
kal szórakoztatja a kicsiket és 
nagyokat. Hazai kortárs költők 
megzenésített versei mellett a 
zenekar saját szövegei és dalai is felcsendülnek, melyek a családról, a 
barátságról, szerelemről, emberségről, összetartozásról szólnak. A zene-
kar a hangzásvilág kialakításakor különösen figyelt arra, hogy az egész 
családnak igazi, közös zenei élményt nyújtson. 

farkasházi Réka
és a Tintanyúl 

varró dániel, Radványi balázs, balog Péter – A vilinger

június 18., 20.00

június 18., 15.00

június 18., 17.00

június 19., 17.00

június 18., 18.30
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Ingyenes séta
a ferencesektől

a bauhaus
mesterművekig

Megújult az egykori katonai akadémia kerí-
tése a Pasaréti út mentén. A korábbi szür-
ke, kopottas téglafalat – amely méltatlan 
volt a városrészhez – gyermeknapi meg-
lepetésként immár a magyar rajzfilmekből 
jól ismert mesefigurák képei színesítik.

A Hűvösvölgyi úti Pannónia Filmstúdió-
ban világszínvonalú magyar animációs fil-
mek készültek, ráadásul alkotóik közül is 
sokan városrészünkben éltek. A volt aka-
démia Pasaréti úti oldalán, a játszótérrel 
szemközti falon immár a legnépszerűbb 
karaktereket láthatják az arra járók. Lus-
ta Dick, Sebaj Tóbiás, Vuk vagy a magyar 
népmesék piros madara így visszatérhetett 
Pasarétre.

A falfestmények Őrsi Gergely polgármes-
ter kezdeményezésére, a terület tulajdono-
sa, a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt., a 
tűzfalfestményeiről ismert Színes Város 
csapata, valamint a kreatív városi progra-
mokat szervező hosszúlépés.járunk? csa-
pata együttműködésében, összefogással 
készülhettek el.

lusta dick, sebaj tóbiás, vuk és a ma
gyar népmesék piros madara díszíti 
az egykori katonai akadémia keríté
sét a pasaréti úton. a falfestmények 
gyermeknapra készültek el.

Magyar rajzfilmfigurák 
a legújabb falfestményen

Akár egy találós kérdés is lehetne: 
napról napra végigmegyünk rajta, 
de igazából mégsem ismerjük, mi 
az? Sok budai vágná rá a választ: a 
Margit körút! A hosszúlépés.járunk? 
díjmentes  városi sétáján végigjárjuk 
Buda legfontosabb útvonalát úgy, 
ahogy még sosem láttuk. Megismer-
jük a városrészt formáló ferencesek 
történeteit, a világszínvonalú magyar 
Bauhaus építészet remekműveit. Fel-
tárulnak a Margit körút titkai, és in-
nentől garantáltan másként fogunk 
végigmenni azon az útvonalon, ahol 
mindennap közlekedünk.

Járunk?
A sétákon való részvétel ingyenes, 

de regisztrációhoz kötött. Június 
17–29. között 22 sétát rendeznek. 
Jelentkezni JúNIUS 7-én 10 órá-
tól lehet, kizárólag online a www.
hosszulepes.org/margitkorut címen. 
A helyeket a jelentkezések sorrend-
jében töltik be.

Az ingyenes séta a II. Kerület Napja 
alkalmából a II. Kerületi Önkormány-
zat támogatásával valósul meg.

a részletes programokat lapunk 
hátoldalán (32. oldal), valamint a

www.masodikkerulet.hu
oldalon találják. 

Margit körút: 
az ismeretlen 

ismerős
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„Lépünk, hogy ne lépjünk bele!”

A régi pesthidegkúti temető környékén évti-
zedek óta halmozódott a hulladék, amit több 
ütemben kezdtek eltávolítani. A II. Kerületi 
Önkormányzat kezdeményezéséhez nagyon 
sok önkéntes takarító csatlakozott, aki több 
alkalommal is nekilátott az emberfeletti 
munkának. Idővel azonban világossá vált, 
hogy a kézi erő kevés lesz, ezért május köze-
pén munkagépek érkeztek a területre. Sok 
teherautónyi szeméttől szabadították meg 
az erdőt, ami gátolta az élővilág fejlődését. 
Azonban a látványos eredmény mellett már 
most látszik, hogy szükség lesz további taka-
rításra is a területen.

Gépek és önkéntesek is kellettek a takarításhoz

Ha szeretnének jelentkezni önkéntesnek a közösségi takarításokra  
és szeretnének a következő alkalomról közvetlenül, e-mailben értesítést kapni, 
keressék fel az alábbi linket: https://bit.ly/3BtNBeX

A II. kerület célja, hogy kutyaürülék- és tok-
lászmentes területeket teremtsünk. – Min-
denkit zavar az a nemtörődömség, amit egyes 
kutyatulajdonosok megengednek maguknak, 
amikor kutyasétáltatáskor nem szedik fel ku-
tyájuk után a kutyapiszkot. Sokan nem tud-
ják, de a hanyagság büntethető, a pénzbírság 
legalacsonyabb összege ötezer, a legmagasabb 
pedig százötvenezer forint. A hangsúly a meg-
előzésen van, ezért a következő napokban 
egyre több tájékoztató tábla fogja felhívni a 
gazdik figyelmét, hogy a kutyapiszok helye a 
gyűjtőedényekben van – hívta fel a figyelmet 
közösségi oldalán Őrsi Gergely polgármester.

Bár teljesen pontos adatok nincsenek, az 
önkormányzat közelítő számításokat végzett 
azzal kapcsolatban, hogy mekkora „közterü-
leti terhelést” jelent a fel nem szedett kutya-

A II. kerületben a fel nem szedett kutyapi-
szok miatt 5 ezertől 150 ezer forintig ter-
jedő bírságot kaphatnak a hanyag gazdák, 
miközben igyekeznek megakadályozni a 
toklászok okozta sérüléseket.

piszok. A II. kerületben élő 
kutyák számát 12 700-ra 
becsülik, ennek három-
negyedét viszik naponta 
sétálni, a kutyánként ter-
melődő ürülék mértéke 
naponta 0,5 kg/kutya, így 
a II. kerületre – a megkö-
zelítő számítások szerint 
– közel 1672 tonna kutya-
ürülék jut! Eddig 153 ürü-
lékgyűjtő edényt helyez-
tetett ki az önkormányzat, 
heti 7 kg tartalom mellett 
éves összesítésben ez a mennyiség több mint 
ötvenegy tonna. Vagyis az elszállított meny-
nyiség csak töredéke a keletkezőnek, a töb-
bi máshol, jobb esetben a kukában végzi, de 
bizonyára mindannyian láttunk már köz-
területen hagyott kutyapiszkot bőven. Ezért 
arra kérik a gazdikat, hogy a séták alkalmával 
gondosan járjanak el, hogy ne legyen szükség 
bírság kiszabására.

– A kulturált ebtartást elősegítendő – tette 
hozzá Őrsi Gergely – tájékoztató táblákat he-
lyezünk ki kerületszerte, melyekkel felhívjuk 

a figyelmet arra, hogy a köz-
területen hagyott kutyapi-
szok miatt a kutyatulajdonos 
büntethető. Amellett, hogy 
nagyobb odafigyelést kérünk 
tőlük, mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy 
„toklászmentes területeket” 
hozzunk létre, ahol az ebek 
gondtalanul, biztonságban 
játszhatnak, szaglászhatnak. 
Terveink szerint a toklászt a 
parlagfűhöz hasonló gyom-
növényként fogjuk kezelni, 

hiszen szezononként egy állatorvosnak akár 
60-70 kutyát is el kell látnia miatta. Vagyis 
indokolt az érett toklász okozta sérülések ko-
molyan vétele, és azok megelőzése.

A toklászos területek kezelésére az önkor-
mányzat hamarosan elindítja a II. Kerületi 
Városfejlesztővel közös kedvezményes kis-
gépkölcsönző szolgáltatását, melynek kere-
tében a kerületiek kedvezményesen bérel-
hetnek fűkaszát, fűnyírót és lombszívót, így 
könnyebben és hatékonyabban léphetnek fel 
a toklászos területeken.

Önkormányzati képviselők és más kutyatulajdonosok együtt álltak ki a kulturált ebtar-
tás mellett. A közterületen hagyott kutyaürülék elleni küzdelem mindenki közös ügye
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Ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtés

A Gyarmati Dezső Uszoda mellett épül a 
többgenerációs közösségi park. A több mint 
húszezer négyzetméteres Pokorny Liget ki-
alakítása során dolgoznak mind a kiszolgáló 
épületen, mind a park kialakításán.

Emellett a kerületben több helyen is 
folynak közterületi munkálatok:
• Forgalomcsillapító küszöböket alakíta-
nak ki a Nyár és a Tüske utcában, valamint 
a Gárdonyi Géza úton. 
• A Csejtei utcában szalagkorlátot ja-
vítanak.
• A 30 km/órás sebességcsillapított öve-
zetekben több helyen burkolatjeleket 
festettek: Hidegkúton a Muhar és Szé-
chenyi utcában, Adyligeten a Pipitér, a 
Feketefej, a Hársfa, a Dámvad és a Kút-
földi utcában.
• Szegélysüllyesztéses akadálymentesítést 
végeznek a Cseppkő és az Orsó utcában. 

június 25-én, szombaton

Az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűj-
tés alkalmával mindkét helyszínen a lak-
címkártya felmutatásával kell igazolni, 
hogy a hulladékot leadó személy II. kerületi. 
A nagy tételű, például vállalkozásoktól szár-
mazó gumiabroncsok kiszűrése érdekében a 
lakosságot célzó akció keretében fejenként 
legfeljebb nyolc gumiabroncs adható le. 
A háztartási mennyiséget meghaladó, vagy 
a felsoroltaktól eltérő veszélyes hulladék 
átvételét az önkormányzat munkatársai a 
helyszínen megtagadhatják, ezért más típu-
sú hulladékot nem is érdemes odaszállítani. 

A gumiabroncs, az étolaj és a diszperziós 
festék nem tartozik a veszélyes hulladékok 
közé, de átvételét és elszállítását környezet-
védelmi okokból a II. kerület ez alkalommal 
is biztosítja.

az akCióBan leadható anyagok: 
tonerek, nyomtatópatronok, olajos felitatók, fá-
radtolaj, étolaj, oldószerek, higítók, oldószeres 
és diszperziós festékek maradékai, hajtógázas 
flakonok (sprék), gyógyszerek, növényvédő 
szerek, higany tartalmú fénycsövek, izzók, 
lázmérők, mosószerek, háztartási vegyszerek, 
elemek, akkumulátorok, veszélyes anyag tá-
rolására használt csomagolási hulladék (pl.: 
kiürült műanyag vagy fém festékes kannák), 
monitorok, klímaberendezések, hűtőgépek, 
tévék, egyéb informatikai és távközlési be-
rendezések, háztartási kisgépek.

A veszélyeshulladék-gyűjtés keretében JúNIUS 
25-én, szombaton az önkormányzat egyes háztar-
tásokból előzetes bejelentés alapján elszállíttatja 
a nagyméretű elektronikai hulladékot. Az akciót 
olyan idősebb, vagy segítségre szoruló lakosok 
számára hirdetik, akik nem tudják eljuttatni a 
kidobásra váró eszközeiket a két veszélyeshulla-
dék-gyűjtőhely egyikére sem. 

Regisztrálni 2022. JúNIUS 7–20-ig lehet 
az alábbi elérhetőségeken: Telefonon Alimán 
Gabriellánál a (06 1) 346-5722-es számon, e-mail-
ben pedig a kornyezetvedelem@masodikkerulet.
hu címen. Jelentkezéskor meg kell adni a nevet, 
telefonszámot és a lakcímet, illetve az elszállításra 
váró hulladék fajtáját, mennyiségét.

Indokolt esetben házhoz 
mennek a nagyméretű 

elektronikai hulladékért

a sütőolajjal nem kell megváRni a veszélyeshulladékgyűjtést! Az önkormányzat döntése nyomán 
négy helyszínen lehet leadni használt sütőolajat és -zsiradékot: a Budakeszi Úti Óvodában (1021 Budakeszi út 75.) és a Labanc Úti Tagóvodában (1021 Labanc 
út 2.), a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.) és a Fény utcai piac területén. A sütőolajat és zsírt nem beönteni kell a gyűjtőedényekbe, hanem 
PET-palackban vagy akár befőttesüvegben betenni a tartályokba, így a kukák környezete is tiszta maradhat.

a hulladékot Csak 8–12 óRa között 
veszik át az aláBBi helyszíneken: 
• a polgármesteri hivatal papkerti parko-
lója (1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Magyar 
Autóklub volt épületénél). A kocsival ér-
kezők a papkerti parkolóban ingyenesen 
várakozhatnak (maximum 3 óra), ha a 
sorompónál jegyet kérnek • Pesthideg-
kúton a Klebelsberg Kultúrkúria murvás 
parkolója (1028 Templom u. 1–3.).

épül a Pokorny liget, folynak a közterületi munkák
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Az író, lapszerkesztő, aki a Magyar Művé-
szeti Akadémia (MMA) tagja is volt, 1974 
és 1995 között élt itt. A táblaavató beszé-
deket a Bimbó út zaja miatt a lépcsőházban 
tartották. Az  Albert Gábor baráti körébe 
tartozó dr. Dankó Jenő történész szerint 
az író eszmerendszerében központi sze-
repet kapott a nemzet, annak Európában 
elfoglalt szerepe és a keresztény hit kér-
dése. Szemei előtt olyan Európa lebegett, 
amely intellektuális öntudatát a klasszikus 
görögségtől, spirituális öntudatát a keresz-
ténységtől, politikai öntudatát a Római Bi-
rodalomtól örökölte – idézte fel Albert Gá-
bor gondolatait.

Juhász Judit újságíró, az MMA szóvivő-
je Albert Gáborral való találkozásáról is 
beszélt: – Számomra ő kezdetben Albert 
Zsuzsa író, rádiós szerkesztő férje volt, 
akit láttam néhányszor a Magyar Rádió fo-
lyosóján vagy Pagodájában. Később az Új 
Magyarország című napilap alapító főszer-
kesztője volt. Az István király fanyar bora 
című munkájában ír a lap történetéről és 
benne saját szerepéről: – A kilenc hónapos 
kiruccanás nem tett főszerkesztővé, a meg-
szokás nem vált zsarnokommá, maradtam 
az, aki voltam – idézte szavait Juhász Judit. 
– Albert Gábor európai magyar, független 
értelmiségi, akinek éleslátó, szikár gondo-
latai beépültek az MMA harminc esztende-
jébe, részei fundamentumának. Az osztá-
lyidegennek számító, értelmiségi családból 
származó író Emelt fővel című, 1983-ban 
megírt szociográfiája miatt a pártközpont 
tiltólistájára került, nem véletlen, hogy a 

Május 26-án avatták fel Albert Gábor 
(1929–2017) Kossuth- és József Attila-díjas 
író, műfordító emléktábláját egykori ott-
hona falán, a Bimbó út 3.-ban.

rendszerváltozást előkészítő értelmiségiek 
között találtuk – tette hozzá.

Az írótársak nevében Ács Margit azt mond-
ta Albert Gáborról, hogy bátor, szókimondó 
kritikát gyakorló, harcos értelmiségi volt, 
nem az enervált, okoskodó fajta. Volt kadét-
iskolás, járt teológiára, próbálkozott színé-
szettel is. – Hittel teli szenvedélyes gon-
dolkodását árnyékként kísérte a szkepszis. 
Belső kényszer hajtotta, hogy kimondja az 
igazat. Ugyanakkor érzékeny ember volt, aki 
megszenvedte az őt ért támadásokat. 

Ezt követően Oberfrank Pál színművész 
adott elő Albert Gábor műveiből, majd az 
emléktáblát – mivel magasan van – maga a 
szobrászművész, Majoros Áron Zsolt leplez-
te le. Városrészünk legújabb, emléket állító 
alkotása alatt elsőként Őrsi Gergely polgár-
mester helyezett el koszorút.  zsz

Május utolsó vasárnapján azokra 
a katonákra és civilekre emléke-
zünk, akik életüket áldozták Ma-
gyarországért.

A magyar hősök emlékünnepe 
alkalmából május 28-án a Pest-
hidegkúti Német Nemzetiségi 
Alapítvány és a Pesthidegkúti 
Helytörténeti Kör tartott meg-
emlékezést a Pesthidegkút-Ófa-
lu Sarlós Boldogasszony-temp-
lomnál. Az ünnepségen beszédet 
mondott dr. Czaga Viktória hely-
történész és Czemmel László, a 
Pesthidegkúti Német Nemzeti-
ségi Alapítvány kuratóriumának 
tagja, az eseményen részt vett 
Őrsi Gergely polgármester, vala-
mint Csabai Péter VÖK-előljáró, 
illetve Csere István és Gór Csaba 
önkormányzati képviselő.

A magyar hősökre emlékeztek Pesthidegkúton

„maradtam az, aki voltam”
Az emléktábla leleplezése előtt a kapualjban tartottak megemlékezést. 
Albert Gábor műveiből Oberfrank Pál színművész (középen) idézett
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– Ukrajnából Pesthidegkútra

A legtöbbet a befogadó családok teszik a mene-
kültekért, a hírekben mégis ritkán lehet halla-
ni róluk, ezért döntöttem úgy, felkeresek egyet 
közülük, hogy megmutathassam, mit is jelent a 
befogadás egy menekült család számára. 

A pesthidegkúti Ferencz család az orosz–
ukrán háború kitörésekor azonnal készen állt 
arra, hogy segítsen az Ukrajnából érkezőkön. 
Szűkös anyagi helyzetük ellenére önzetlenül 
ajánlották fel otthonukat egy Mezőváriból 
érkezett öttagú család számára, így az idős 
nagymama, az apa, az anya és a két gyermek 
– egy ötéves kisfiú és egy tízéves kislány – 
hosszú távon biztonságra lelt náluk. A Far-
kas család gyalog jött át Tiszabecsnél. Létüket 
nemcsak a háború, hanem a mélyszegénység 
és az élelmiszerhiány is fenyegette. Mikor 

útra keltek, mindent maguk mögött hagytak. 
Szeretett otthonuk kapuját kulcsra zárták, 
nem tudván azt, hogy vajon egyben marad-e, 
vagy az oroszok azt is lebombázzák. De nem 
csupán az otthonukat hagyták Ukrajnában, 
hanem a rokonaik egy részét is.

Mikor átlépték a magyar határt, először egy 
kecskeméti kollégiumban tudtak megszáll-
ni, majd egy fiatalember fogadta be őket, ő 
azonban nem tudott hosszú távon segíteni 
nekik, a lakása is szűkös volt hozzá. Sze-
rencsére ő az egyik, önkéntesek által kezelt 
Facebook-csoporton keresztül kapcsolatba 
tudott lépni hétköznapi hősünkkel, Ferencz 
Józseffel, aki telefonos egyeztetést követően 
azonnal átvállalta a Farkas család befogadá-
sát, és el is ment értük.

A II. Kerületi Önkormányzat, Őrsi Gergely 
polgármester, Bodnár Zoltán volt II. kerüle-
ti képviselő, Varga Előd Bendegúz alpolgár-
mester és a közelben lakók is sokat segítet-
tek: még a legszegényebb család is hozott 
egy szatyorra való adományt. A II. kerület 
polgármestere a Farkas családot saját pén-
zéből vitte el bevásárolni, és kirándulni is 
ment a Farkas gyermekekkel, a civil szer-
vezetek közül pedig az Unicef nyújtott se-
gítséget számukra.

Egy délutánt Hidegkúton töltöttem, hogy 
megismerhessem a befogadókat. Mikor le-
ültünk beszélgetni a családfővel, kiderült, 
hogy Ferencz József az egyetlen kereső a 
háztartásban. Édesapja halála után ő örö-
költe meg a házat, amelyben most laknak, ez 
azonban elviselhetetlen anyagi teherrel járt: 
édesapja felvett egy svájci frank alapú hitelt, 
amely 45-50 millió forintos tartozássá nőtte 
ki magát. Amennyiben ezt a tartozást nem 
rendezik 4-5 éven belül, a bank elveheti a 
házukat, és hajléktalanná is válhatnak. Rá-
adásul Józsefnek is van két gyermeke, aki-
ről szintén gondoskodnia kell, csakúgy, mint 
feleségéről, Brigittáról. Mindemellett nem 
csupán a Farkas családot támogatja, de életét 
kockáztatva még a határon túlra is visz vizet 
és aggregátorokat, illetve fuvarozza a me-
nekülteket a pályaudvarokról és a határról, 
továbbá az adományok szállítmányozásában 
is rengeteget segít. A Farkas család nagyon 
hálás neki, és mi mindannyian azok lehe-
tünk, hiszen példaértékű, amit nap mint nap 
önzetlenül megtesz értük és a rászorulókért. 

Szívbe markoló volt megismerni a Farkas 
család történetét is, belenézni a szemükbe, 
és látni nem csupán a hálát, de a mosolyon 
túli mérhetetlen fájdalmat is. A nagymama 
gondoskodó kezét, az apa aggódó tekintetét, 
az anya sürgő-forgó lépteit, a gondtalannak 
tűnő gyermekek játékát, a kisfiúét, aki talán 
még túl pici ahhoz, hogy értse, mi is történik 
körülötte, és a kislányét, akinek túl hamar 
fel kellett nőnie.

Fotó és szöVEG: VErEs rita

Oroszország február 24-én megtámadta Ukrajnát. A háború rengeteg áldozattal jár az-
óta is, és ukrán állampolgárok millióinak kell otthonából elmenekülnie. Magyarország 
szerepe kiemelkedő fontosságú a menekülthullám kezelésében, hiszen nemcsak hogy 
szomszédos Ukrajnával, Kárpátalján Trianon miatt rengeteg magyar–ukrán kettős állam-
polgár él, aki hagyományai és gyökerei egy részét máig megőrizte. A magyarok ponto-
san tudják, milyen orosz megszállás alatt élni, többek között ezért is jött létre a háború 
híre hallatán hihetetlen civil összefogás. 

Új oTTHoN

A befogadott család: Farkas József és felesége Lena, két gyermekük, Eleonóra és Roman, valamint a nagymama, Magda

Ferencz József, a befogadó család feje, felesége, Brigitta és egyik kislányuk, Zoé
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Szerkesztőségünket a kollégium vezetői, Ha-
vasi Tibor igazgató és Tóth Erzsébet igazgató-
helyettes, valamint két nevelőtanár, Bozsoki 
Róbert és Muzsnai Zoltán vezette végig a XIX. 
században épült, és azóta sokféle szerepet 
betöltött kastélyon, miközben sok mindent 
megtudtunk az intézmény múltjáról és jele-
néről. Például azt, hogy a II. világháború után 
előbb a statisztikai hivatal költözött ide, majd 
1949-től gyermekotthon, 1966-tól úgyne-
vezett hetes otthon működött itt. 2005-ben 
alakult át az intézmény olyan kollégiummá, 
amely gyermekvédelmi feladatokat is ellát, 
majd 2013. január 1-jével a Közép-Budai 
Tankerületi Központ fenntartásában kollé-
giumként működött tovább. 2021 őszétől már 
középiskolás diákokat is fogadhat egyéni el-
bírálás alapján, elsősorban olyanokat, akik 
már általános iskolás éveikben is a kollégium 
lakói voltak. A fő profil mégis az általános is-
kolai korosztállyal való foglalkozás maradt. 

Tehetséggondozás
A kollégium kiemelt figyelmet fordít a te-

hetséges gyermekek támogatására, aminek 
köszönhetően Európai Tehetségponttá is vált.

– Vannak nálunk artistaképzős gyerekek, 
a családjuk vidéken él, ahonnan lehetetlen 
lenne bejárniuk – meséli Tóth Erzsébet –, va-
lamint a Snétberger Alapítvánnyal is nagyon 
jó kapcsolatot ápolunk, így több rendkívül te-
hetséges ifjú muzsikus is lakik nálunk. Nincs 
más állami fenntartású általános iskolai kol-
légium a fővárosban, így azok a kiemelten te-
hetséges, de nem budapesti gyerekek, akik-
nek csak a fővárosban lehet megfelelő képzést 
biztosítani, nálunk – legalábbis iskolaidőben 
– szintén otthonra találhatnak. 

Közben bekukkantunk a zenész fiúk szo-
bájába, ahol az ágyon éppen egy nagybőgő 
fekszik, a sarokban gitár és pianínó áll, de 
a felső emeleten külön dobszobát is kialakí-
tottak – nem csak muzsikusoknak. – Stressz-
oldásra is kiválóan alkalmas a dobolás – jegy-

Molnár Ferenc klasszikus vígjátékának címe 
jutott eszembe, ahogy beléptünk a Rózsa-
dombon álló, egykor József főherceg és 
felesége lakta soktornyos kastély kertjébe, 
ahol tucatnyi gyerek hintázott, focizott, 
tollaslabdázott vidáman. Kerületünk talán 
legszebb épülete ma általános és közép-
iskolás diákok kollégiumaként szolgál, ám 
nemcsak a pompás lépcsőház, a még erede-
ti cserépkályhák és a teraszról nyíló pazar 
kilátás miatt érdemes megjegyezni a Ta-
polcsányi Általános Iskolai és Középiskolai 
Kollégium nevét: a gyermekek felzárkóz-
tatásáért, tehetségük kibontakoztatásáért, 
fizikai és lelki jólétükért folytatott munka 
az egész országban páratlan profilú, csalá-
dias, biztonságos és barátságos intézmény-
nyé varázsolta a Tapolcsányit.

zi meg az igazgató, aki egyben a kollégista, 
valamint állami gondozott gyerekekből álló 
Lélekzuhany Gospel Kórus vezetője is. Pia-
nínó vagy szintetizátor több helyiségben is 
található, szaxofonja is van a kollégiumnak, 
illetve minden csoport kap több gitárt a hét-
közbeni gyakorlásra, hiszen a zenei nevelésre 
nagy hangsúlyt fektetnek.

– Nem vagyunk szakemberek, de olyan hát-
teret tudunk biztosítani (hangszert, helyet és 
időt), amit a velünk kapcsolatba kerülő csa-
ládok nem – mondja Róbert.

Hétköznapok
A kollégiumban négy csoport lakik (kislá-

nyok, kisfiúk, nagylányok, nagyfiúk), a gyere-
kek hétköznap tartózkodnak a kollégiumban, 
hétvégére hazamennek – tudjuk meg Bozsoki 
Róberttől. A nevelők a kicsiket reggel elkísé-
rik az iskolába, délután értük mennek, azután 
jöhet a tanulás, valamilyen szakkör és persze 
a játék. Alapelvünk az együttműködés, a csa-
ládot és legfőképp a gyermeket partnernek 
tekintjük. Annyit kérünk tőle, hogy az érte 
felelős felnőtt mindig tudja, hogy hol van, 
tartson egy kis rendet maga körül, igyekezzen 
a tanulásban. A kollégiumnak saját ösztönző-
rendszere van, amivel a helyes viselkedést és 
együttműködést honoráljuk. Strukturáljuk a 
gyerekek napjait, akiket a csoportvezető ne-
velő irányít a foglalkozásokra. Számukra sze-
rencsére kedves kötelezettség, hogy legalább 
heti egy szakkörön részt vegyenek.

– Nagyon sokféle foglalkozást kínálunk, 
így általában a gyerekek többet is választa-
nak – fűzi hozzá Muzsnai Zoltán. – Vannak 
zenei és képzőművészeti szakkörök, valamint 
többféle sportolási lehetőség: pingpong, foci, 
kondicionáló torna – ehhez külön a lányok-

nak, külön a fiúknak egy-egy kondihelyiség 
is rendelkezésére áll, és ha nem lehet kint fo-
cizni, akkor bent van csocsóasztalunk is. Bár 
intézményünk csak tanítási időszakban van 
nyitva, nyaranta táborokat szervezünk, egy 
alkotótábort helyben, egy élménytábort lehe-
tőleg vízparton és egy kórustábort. Az ellátást 
is változatosabbá, gazdagabbá tudjuk tenni 
különböző pályázatok révén – olyan még nem 
volt, hogy az extra fánk vagy kakaós csiga ne 
aratott volna osztatlan sikert...

Amiben a kollégium segíthet 
– internátus és externátus

Előfordul, hogy egy család átmenetileg 
vagy akár tartósan nehéz helyzetbe kerül, és 
nem tudja megoldani a gyerekek délutáni fel-
ügyeletét, tanulásban való segítését. Ilyen-
kor megoldás lehet, hogy iskola után néhány 
órát eltölt a Tapolcsányiban a diák, ahol tanul, 
uzsonnát kap és részt vesz a programokon. 
– Egyfajta napközi ez is, de nálunk keveseb-
ben vannak, így minden gyerekre jut szemé-
lyes figyelem – hangsúlyozza Bozsoki Róbert, 
akinek a szülők sokszor sms-ben küldik el, 
melyik tárgyból mikor lesz dolgozat, mire ké-
szüljenek. Az alsósoknak tanító segít, a felső-
söknek szaktanár. A kulcsszó itt is, akárcsak a 
tehetséggondozásban, a nyugodt, biztonságos 
háttér biztosítása.

Megelőzni a nagyobb bajt
– Sok család csak akkor jelzi, hogy segít-

ségre van szüksége, amikor már elmélyül a 
probléma, és ilyenkor esetleg már komolyabb 
lépésekre van szükség – magyarázza Tóth Er-
zsébet munkájuk egyik legfontosabb pillérét. 
– Szeretnénk, ha a családok tudnának rólunk, 

A Tapolcsányi kollégium az Aranka utca felől
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arról, hogy ha időben – akár csak egy rövid, 
átmenetei időre – idehozzák gyermekeiket, 
akkor elkerülhető a nagyobb baj, a tanulmá-
nyi eredmények nagyfokú romlása, vagy akár 
a hatósági intézkedés.

Példaként egy unokáját egyedül nevelő 
nagymama esetét említi, akinek komoly ne-
hézséget okozott az iskolás gyermekkel való 
tanulás és foglalkozás. Számukra a kollégium 
jelentette a megoldást, de akár a több mű-
szakban dolgozó vagy lakhatási nehézségek-
kel küzdő szülők is igénybe vehetik a Tapol-
csányi nyújtotta segítséget. 

Támogatás 
– nem csak a tanulásban

A gyerekek nemcsak a tanulásban, hanem 
a kollégium állandó pszichológus szakem-
berének köszönhetően lelki problémáik 
megoldásához is kapnak segítséget, és mint 
kiderül, sokan és szívesen keresik fel a pszi-
chológust egy kis feltöltő vagy megnyugtató 
beszélgetésre. Nagyon népszerű a mese-, 
illetve művészetterápia is, utóbbi gyümöl-
cseit magunk is megcsodálhatjuk, hiszen az 
épület falait a gyerekek alkotásai díszítik. 

Rácz Dorottya csoportvezető nevelő, aki egy-
ben komplex művészet- és meseterapeuta, 
valamint keramikus is, mutatja a fiatalok 
munkáit, mások mellett gyönyörű selyem-
képeket – szinte hihetetlen, hogy ezek nem 
profi művészkezek munkái. Gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős is tartozik a csapat-
hoz, aki a családokat is támogatja, illetve, ha 
szükséges, tartja a kapcsolatot a gyermekjó-
léti szolgálattal.

Közben megnézzük a csoportok barátsá-
gos szobáit, kimegyünk a teraszra, ahonnan 
nemcsak a gyönyörű panoráma tárul elénk, 
hanem a kollégium kis veteményese is, ahol 
a gyerekek örömmel serénykednek. Be lesünk 
a fazekasműhelybe, ahol megcsodáljuk a 
szebbnél szebb alkotásokat, a toronyszobá-
ba, ami most a pszichológus birodalma, és 
végül beülünk a könyvtárszobába, ahol az 
intézményvezető mesél nekünk a Kollégium 
Plusz modellprogramról.

Kollégium Plusz
Országosan hat intézmény vesz részt eb-

ben a hátrányos helyzetű gyermekek tá-
mogatására indított programban, amely 
az intézmények külön szolgáltatásainak fi-
nanszírozását biztosítja. A Tapolcsányi szá-
mos „pluszt” kínál kollégistáinak, tudjuk 
meg Havasi Tibortól, aki arról is beszél, ma 
már bizonyosságot nyert, hogy a manuális, 
illetve zenei tevékenység milyen jótékony 
hatással van a gyermekek tanulási képessé-
geire. Az itteniek érdeklődésüknek megfe-
lelően választhatnak a foglalkozások közül, 
aminek következtében látványosan javul is-
kolai teljesítményük. Ezt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy számos tapolcsányis 
fiatal szerez nyelvvizsgát és tanul tovább 
magyar vagy külföldi egyetemen. A Kollé-
gium Plusznak és egyéb pályázatoknak kö-
szönhetően került a kollégium kínálatába 
többek között a művészet-, a mese- és a ze-
neterápia, illetve néhány kerékpár is, amit 
örömmel használ a gyereksereg. Az igazgató 
úr páratlan fantáziájának jóvoltából a gye-
rekeknek időnként egészen különleges él-
ményekben lehet részük: egyszer például ő 
maga zongorázott, egy másik kolléga dobolt, 
a gyerekek pedig zenére alkottak, máskor 
pedig a reggelihez szervezett titokban egy 
vonósnégyest, hogy kastélyhoz méltó kö-
rülmények között költhessék el korai ét-
kezésüket a bentlakók.

Felvétel a Tapolcsányiba
A Tapolcsányi Általános Iskolai és Középis-

kolai Kollégiumba egész évben jelentkezhet-
nek a családok, a felvételhez a gyermekjóléti 
szolgálat ajánlása szükséges, ami azonban 
nem jelenti azt, hogy a család a gyermekvéde-
lem látókörébe kerülne. Az intézmény szol-
gáltatásai, az étkeztetést leszámítva, ingyene-
sek. A kollégiumról bővebbet a honlapon, a 
tapolcsanyi.hu oldalon, illetve az intézmény 
Facebook-oldalán lehet megtudni.

PétEr zsuzsanna

Játék a kastély hátsó udvarán

Bozsoki Róbert és Tóth Erzsébet a kollégium
páratlan panorámájú teraszánMuzsnai Zoltán nevelő

Rácz Dorottya (balról a második) művészet-
terápiás foglalkozásain születnek a gyönyö-
rű selyemképek

Havasi Tibor
intézményvezető
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Mosollyal nézek vissza

– Tulajdonképpen első mun-
kahelyem a Kitaibel ovi, ami 
kezdetben a KSH óvodája 
volt. 1984 augusztusától dol-
gozom itt. Közben 1991-ben 
elvégeztem a szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán 
az ének szakot, gondoltam, ha 
több van bennem, abból baj 
nem lehet. Nem lesz könnyű 
nyugdíjba mennem, az egyik 
szemem sír, a másik nevet. 

Változtak a gyerekek az év-
tizedek alatt?
A gyerekek ugyanolyan ér-

tékesek ma is, mint negyven 
éve; sok elevenség, humor, 
vidámság és érzelem van bennük, csak ezeket 
mostanság sokszor nehezebb kibontani belő-
lük. A mai világban nem a pillanatnak élünk, 
hogy annak a nehézségében és örömében 
fürödjünk meg, hanem a bölcsiben az ovira 
készülünk, az oviban meg az iskolára. Ahogy 
az évek mentek előre, nehezebbek lettek a 
csoportok, a gyerekek figyelme sokkal szét-
szórtabb, még több találékonyságra és ötlet-
gazdagságra lett szükség, hogy utat találjunk 
hozzájuk is és a szülőkhöz is. Mindig fontos 

Negyven év – a Kitaibel Pál Utcai Óvodában eltöltött 38 év – után elköszön az óvónői 
pályától Szabóné Kovács Monika. Egy levéllel a kezében érkezett, amit egy tavaly el-
köszönt óvodásának édesanyja írt, akinek négy gyereke tizenegy éven át járt az ő cso-
portjaiba. Mint Monika mondta, a levélben írottak jól megfogalmazzák azt, amit ő itt, 
a Kitaibel oviban szeretett volna megvalósítani. Erről és pályájáról, a gyerekekkel való 
kapcsolatáról a közelgő pedagógusnap alkalmából beszélgettünk.

volt számomra, hogy úgy for-
duljak a gyerekekhez, ahogy 
szerettem volna, hogy hoz-
zám, vagy a saját gyerekeim-
hez forduljanak. Minden gye-
reket ugyanolyan értékesnek 
tartottam, így a kicsit más 
bánásmódot igénylő gyerek 
is ugyanolyan része tudott 
lenni a csoportjaimban a kö-
zösségnek. Alapelvem volt 
mindegyiküket elfogadni 
úgy, ahogy van, abból kibon-
tani, amit lehet. Ha tüskés kis 
sündisznó bőrébe bújt, akkor 
is. Volt egy kislány, akit meg 
sem lehetett érinteni az első 

hetekben. Egyszer, mikor altattam, odaültem 
mellé. Csak nézett rám és azt mondta, szép 
vagy, takarj be és énekelj nekem, de csak 
halkan. A gyerekek mindent levesznek, ér-
tik a metakommunikációt, néha nagyon pici 
lépésekben megy, de mindig van eredmény. 
A kulcs, hogy figyelmes szeretettel és fárad-
hatatlanul forduljunk hozzájuk.

Mit tanult a gyerekektől?
Elsősorban humort, de azt is, hogy legyek 

rugalmas és lássam a világot az ő gyereksze-

mükkel is. Fantasztikus ötleteket tudnak adni 
egy-egy tevékenység közben. Friss élményem, 
el is szégyelltem magam egy pillanatra: nem-
rég megnéztük a Szent Imre-templom orgo-
náját. A gyerekek belebújhattak, belefújhattak 
az orgonasípba, játszhattak a billentyűzeten. 
Az egyik kisfiú látszólag nem a magyarázatot 
hallgatta, hanem elámulva nézte a templom 
mennyezetének festett kazettáit. Az volt ben-
nem, hogy miért nem figyel, mígnem rájöt-
tem, ő más csodát vélt felfedezni. Máskor, 
kirándulás közben biztattam a gyerekeket, 
hogy figyeljünk a szélfútta fákra, a finom rez-
dülésekre, ne csak a harsogót vegyük észre. 

Ritka manapság, hogy valaki végig egy 
munkahelyen dolgozik.
Hűséges típus vagyok és mindig jók voltak 

a kollégáim. Budafokról járok a II. kerületbe 
dolgozni és a két gyerekem is ide járt óvodá-
ba. A férjem tanár, segítségünk nem volt, és 
Budafokra nem értem volna oda értük emberi 
időben. A küzdelmesebb években is itt ma-
radtam, mindig visszahúzott a szívem. Most 
is nehezíti az elszakadást, hogy épp vegyes 
csoportunk van, tehát nem mindenki megy 
el iskolába. 

Milyen tervei vannak a nyugdíjas 
évekre?
Olyan dolgok, amiket sok-sok évig nem si-

került megcsinálnom. Nagyon szeretek alkotni 
– makramézni, hímezni, nemezelni –, zenél-
ni, 1978 óta töretlenül és egyfolytában éneke-
lek kórusban. A zene átmos, jobbá tesz. Eddig 
kevesebb jutott itthonra, a magam örömére 
ebből. És még a családomnak is szüksége van 
rám, talán még nekik is marad a lendületből 
meg a derűből valami. 

Hogy néz vissza?
Mindenképpen mosollyal. Voltak nehezebb 

időszakok, nehéz pillanatok, de annyi mustár-
magnyi kis élményt talán mindegyik ovisom 
elvitt magával, amire jó szívvel emlékezik. Pár 
hete a Keleti Károly utcán egy anyuka rám kö-
szönt az első csoportomból. És nekem eszem-
be jutott az ő neve és a kisfiú jele, ami a csiga 
volt. Ha elölről kezdeném, akkor is óvónő len-
nék. Talán sokat elmond, hogy a lányomnak, 
aki most érettségizik, tegnap volt az alkalmas-
sági vizsgája az ELTE óvónőképző karára.

zsoldos szilVia

„Ahogy gyermekeink egymásnak adták a kilincset, úgy adtak át Téged is egymásnak, a megörökölt em-
lékekkel, a változatlan szeretettel, amellyel körülvetted őket s bennünket.

Négy különböző jellem (…) négy különböző kis személyiség, mégis mind szerettek Téged. Hiszen ettől 
vagy Te óvó néni, olyan, aki erre a hivatásra született: hogy elfogadod a gyermekeket úgy, ahogy eléd sodorja őket 
a szél, kis tétovaságaikkal, ügyetlenkedéseikkel, támogatásra vagy épp mederbe terelgetésre szoruló kis lelkükkel. 
Nem skatulyázod be őket, nem kényszeríted olyan utakra, amelyek számukra nem járhatók, csak segíted őket az 
idomulásban, a helykeresésben. Hogy ne kevesebbnek, hanem többnek érezzék magukat, ha kilépnek az ovi ka-
puján, felvértezve mindazzal, ami segít helyt állni és megvetni lábukat az ismeretlen, új talajon is.

Mindezt figyelemmel, türelemmel szeretettel és hittel. Soha, egyetlen pillanatra sem éreztük úgy a tizenegy év 
alatt, hogy ne jó kezekbe adnánk a gyermekeinket reggel az óvodában. Soha egyetlen pillanatra sem éreztük úgy, 
hogy ne lenne biztos hátországunk az általad irányított ovis csoport, hogy ne értékekkel, értő és érző szeretettel 
venné körül őket az ovi biztonságos védőburokként.

Köszönjük, hogy megismerhettünk, köszönjük, hogy Te voltál számunkra az ÓVÓ NÉNI! (…)”
 (Idézet a négygyermekes édesanya leveléből)

A máriaremetei Budapes-
ti Nyugdíjas Pedagógus 
Otthon lakóit köszöntötték 
pedagógusnap alkalmából 
június 1-jén. A köszöntők 
mellett műsorral is kedves-
kedtek a lakóknak az árnyas 
udvaron. Az eseményen 
részt vett Őrsi Gergely pol-
gármester és Kovács Márton 
alpolgármester is.

Idős pedagógusokat köszöntöttek június 1-jén
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Mi, felnőttek, gyakran készítünk számvetést arról, hogyan si-
került egy projekt, hogyan valósítottunk meg egy kitűzött célt. 
A munkahelyeken is egyre inkább kezd elterjedni, hogy a vezetői 
értékelő megbeszélések fontos pontja legyen a munkavállaló ref-
lexiója önmagáról, éves teljesítményéről – azaz az önértékelés.

Péter Kata tanulás fejlesztés- tréner válaszol

Tanév végén önértékelés

A rovat folytatódik. Kér-
jük, írják meg kérdéseiket 
„A  tanulásfejlesztés-tréner 
válaszol” jeligével a szer-
kesztőségnek (szerkesztoseg@
budaipolgar.hu). Válaszokat 
személyes levélben vagy a ro-
vat keretein belül kaphatnak.

az önéRtékelés elkészítéséhez letölthető saBlon 
található külön az alsós és a felsős korosztálynak a kooplab 
(https://kooplab.hu) honlapján. Tippeket és tanácsokat, azt, 
hogy hogyan álljunk neki az első önértékelés elkészítésé-
nek, az Önértékelés – Tippek szülőknek (https://kooplab.
hu/onertekeles-keszites-tippek/) bejegyzésben olvashatnak 
a koopBlogon.

Hogyan építi a gyerek személyiségét az önértékelés-készítés?

nagyobb hatékonysággal. Ha ez 
megtörtént, szülőként kerítsünk 
sort röviden az átbeszélésére.

A gyermek önértéke-
lésének fontos része a 

szülői visszajelzés
Talán nem szükséges részle-

tezni, hogy mekkora súlya van 
egy írásos, megfogalmazott szü-
lői dicséretnek, akár építő jel-
legű kritikának is, a szóban fu-
tólag elmondott visszajelzéshez 
képest. A konkrét, alátámasztott 
dicséret pozitív visszaigazolás a 
gyereknek a saját értékességé-
ről. Ennek írásos formája plusz 
súlyt, jelentőséget ad a dicsé-
retnek, mintegy megpecsételve 
azt. Ajánlott, hogy mindkét szülő 
fogalmazza meg saját, más-más 
szempontú visszajelzését, ezzel 
is hangsúlyt adva az önértékelés 
jelentőségének. 

A következő tanév kezdetén, 
ha előveszi a gyermek, máris 
kirajzolódhat számára konkré-
tabban, mi az, amire összponto-
sítania kell az erőforrásait saját 
fejlődése érdekében.

társ csoporton belüli pozíciója 
jobb, mint a negatívabb énkép-
pel rendelkező társaié. A pozitív 
énkép pozitívan hat a motiváci-
óra, ezáltal jobb iskolai teljesít-
ményt, eredményesebb tanulást 
is indukál. 

Az önértékelés mint 
írásos dokumentum

Az önértékelés szó másik ér-
telmében egy olyan dokumentu-
mot jelöl, amit a diák maga készít 
el, reflektálva az elmúlt iskolai 
évére. Ebben számba veszi és 
megítéli, akár minősíti is saját 
tanulásával kapcsolatos tapasz-
talatait, iskolai teljesítményét, 
eredményeit és nehézségeit, il-
letve az iskolához kötődő emberi 
kapcsolatait is.

Szülőként tehetünk azért, 
hogy ezzel az önfejlődést előse-
gítő módszerrel minél korábban 
megismerkedhessen a gyerme-
künk. Támogathatjuk, hogy 
hosszú távon is beépíthesse abba 
a mentálhigiénés eszköztárba, 
amellyel belső egyensúlyát, po-
zitív szemléletét, önmaga jobb 
elfogadását biztosítja.

Miért jó a gyereknek 
önértékelést készíte-

nie?
A gyermek önmagáról kiala-

kított reális énképének szerves 
része kell legyen a tudat, hogy 
befolyásolni tudja saját életét. 
Éreznie kell a kontrollt és tu-
datosítania az ezzel járó felelős-
séget. A pozitív énkép, az önbe-
csülés kialakulásában segít, ha 
a tanuló számon tartja, mit ért 
el egy adott időszakban, a tel-

jesítménye mögött milyen tett, 
erőfeszítés áll.

Az egyik kulcsszó a tudatosság 
– és itt van szerepe az írásbeli-
ségnek. Minden diákban kava-
rognak érzések, gondolatok, jó 
vagy kevésbé kellemes emlék-
foszlányok sikerekről, egy-egy 
nehézséget jelentő helyzet jó 
megoldásáról, vagy egy kudarc-
cal végződő próbálkozásról. Az-
zal, hogy írásban, valamilyen 
rendszer szerint strukturáltan 
készíti el önértékelését, a ka-
vargás letisztul, formát ölt, ez-
által a zavarosból egy világos kép 
kerekedik.

Milyen korban kezd-
jen el önértékelést 

készíteni a gyermek?
Minél hamarabb elkezdi, an-

nál hatékonyabban épül be a 
technikai eszköztárába, amivel 
a lelki egyensúlyát fenntartja, az 
énképét pozitív irányba fejleszti, 
az önmagáról való tudást erősíti, 
mélyíti. A rajzos/írásos önérté-
kelés készítése nyolcéves kortól 
ajánlható. Ebben a korban a gye-
rekek már a saját értékelésüket 
valamely viszonylatban el tudják 
végezni (jobban tudok bicikliz-
ni, mint XY; szőke a hajam, mint 
Z-nek stb.). 

Rávenni egy kamaszt, hogy 
önértékelést írjon – hát meg 
lehet próbálni, kétséges kime-
nettel – ezt a korosztályt az is-
kola/osztályfőnök terelheti az 
önértékelés-készítés irányába 

Az önértékelés 
mint számvetés

A tanév zárása a gyerekeknek 
kicsit olyan, mint nekünk, fel-
nőtteknek a naptári év utolsó 
napja, vagy a munkahelyünkön az 
éves teljesítményértékelő meg-
beszélés. Az  ünneplést – hogy 
végre itt a nyár, int a napsugár és 
vége a tanévnek – az iskolában is 
általában meg szokta előzni vala-
milyen számvetés: az osztály egy 
közös beszélgetés során áttekinti, 
mi minden történt a tanév során. 
A pedagógus vezetésével felidé-
zik a jó és nehéz pillanatokat 
egyaránt. Mindből van, hiszen a 
gyerekek a tíz hónapnyi idő meg-
határozó részét az osztályközös-
ségben töltik. A számvetés egyéni 
szinten azonban kevés iskolában 
valósul meg.

Az önértékelés mint a 
személyiségfejlesztés 

fontos eszköze
Az önértékelésről ezt írja az ér-

telmező szótár: „az ember kritikai 
megítélése és minősítése önmagá-
ról, képességeiről, tevékenységéről, 
magatartásáról. A  folyamatos 
önmegfigyelésen és önellenőrzé-
sen alapuló önértékelés lehetővé 
teszi az egészséges személyiségre 
jellemző önismeret és önbizalom 
kialakulását, az önirányítás ké-
pességének fejlődését.”

Lefordítva: az önértékelés szó 
egyik jelentése az önkép-énkép 
(milyen a magamról alkotott 
képem, mit gondolok általában 
magamról?). Számtalan tudo-
mányos vizsgálat támasztja alá, 
hogy a pozitív énképpel rendel-
kező diák családon, illetve kor-
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A járványidőszak után vég-
re felszabadultan érezhette 
jól magát gyermek, szülő és 
óvodai munkatárs a Virág 
Árok Óvoda családi napján 
május 19-én. A  15. szám 
alatti tagóvodában délelőtt 
gyereknapot tartottak já-
tékokkal, versenyekkel, 
délután pedig családi prog-
ramokkal, tornával, ugráló-
várral, arcfestéssel és tom-
bolával várták a gyerekeket 
és hozzátartozóikat.

– A koronavírus előtt két 
családi napot is rendez-
tünk, az újabbat pedig már 
mindnyájan nagyon vár-
tuk – mondta el lapunknak 
Nagyné Szőlősi Erika óvo-
davezető. – Külön-külön, 
részben más tartalommal 
rendezünk családi napot 
a Virág árok 8. és 15. szám 

alatti óvodában. Jó  lehető-
séget nyújt a találkozások-
ra ez a közösségi program, 
amelyre szülők, nagyszülők 
és volt óvodásaink is gyak-
ran eljönnek, idén pedig 
Őrsi Gergely polgármester 
nyitotta meg a rendezvényt.

Az óvodavezető felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a 

családi napokon befolyt 
tombolapénzből, szülői fel-
ajánlásokból előre megha-
tározott célokra gyűjtenek, 
például játékokra, fejlesztő 
eszközökre, kirándulásra. 
Az  anyagiakat a szülői kö-
zösség intézi, az eszközöket 
pedig velük egyeztetve az 
óvoda vásárolja meg. szEG

felszabadult hangulatban
a virág árok Óvodában

Május utolsó hétvégéjén (is) jó volt gye-
reknek lenni a II. kerületben, hiszen 
több helyszínen számtalan program, él-
mény és meglepetés várta városrészünk 
ifjú lakóit. A Marczibányi Téri Művelő-
dési Központ és a Klebelsberg Kultúr-
kúria is készült a jeles napra. A Marczi 
megtelt a Budai Táncklub táncos lábú 
fiataljaival, az udvaron pedig szörp és 
finomságok mellett kézműves foglal-
kozásokkal, kreatív sarokkal, kavics- és 
mandalafestéssel várták a gyerekeket.

A Kultúrkúriába eljött Torzonborz, a 
rettegett rabló, aki ismét megszökött a 
börtönből és újabb csínytevéseket köve-
tett el. A Makám együttes kelet-európai 
dallamvilággal ismertette meg hallga-
tóságát, a Kreatív Kráter Kör pedig egy 
fantasztikus zsonglőrműsort mutatott 
be, és persze itt is volt kézműveskedés, 
rengeteg játék, móka, kacagás. 

játék, móka,
kacagás

A Nyitott szertárkapuk nevű programsorozat keretében 
május 29-én, gyermeknap alkalmából az ország 373 
pontján várták a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és 
kísérőiket. Budapesten 16 tűzoltólaktanya nyitotta ki 
kapuit. Nem volt ez másképp a Budakeszi úti II. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon sem, ahol a Rózsa-
domb Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársaival és 
felszereléseivel is találkozhattak az érdeklődők. A nap 
folyamán nemcsak a tűzoltóautókba lehetett beülni, 
hanem a laktanya egy részében is körbe lehetett nézni. 
Emellett tartottak próbariasztást és kutyás bemutatót is.

GyERMEKNAPoN A TűzoLTÓKNáL

Gyermeknap alkalmából a II. Kerületi Önkormányzat néhány játszótéren mini mikromobilitási pon-
tokat festett fel, hogy a kis járműveket is rendezetten lehessen tárolni. Ide „parkolhatnak” azok, 
akik saját nyuszimotorral, rollerrel vagy biciklivel érkeznek, illetve a játszótérhez tartozó, közösen 
használható kismotorokkal is ide lehet beállni. Emellett az önkormányzat új műanyag járgányokkal 
is gazdagította a közösségi „járműállományt”.

Kis parkoló kicsiknek
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PályabérlésPályabérlés   

Családi-, iskolai sportnapokCsaládi-, iskolai sportnapok

Céges sportnapok, csapatépítőkCéges sportnapok, csapatépítők

Diák-, szabadidősportDiák-, szabadidősport

Reklámfelületek bérbeadásaReklámfelületek bérbeadása

Úszás, VízilabdaÚszás, Vízilabda

1028 Bp., Szabadság utca 51-57.
+36 20 282 3346

info-pj@masodikkeruletsport.hu

 

 

1023 Bp., Kolozsvári Tamás u. 11.
+36 20 388 1127
info-kt@masodikkeruletsport.hu

1029 Bp., Máriaremetei út 224.
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Z ö l d  u t a t  a  s p o r t n a k !Z ö l d  u t a t  a  s p o r t n a k !

KÉP-SZÍN-JÁTÉK / 2022. június 20-24. 9:00-16:30
Udvarias Anna színésznő – a Thália Színház tagja – vezetésével a tábor 
minden napjának középpontjában egy híres festmény áll, amire épülnek 
a délelőtt i színjátszó foglalkozások, majd egyéni alkotó tevékenységgel 
is kiegészül a program. Ez a fajta játékos fejlesztés egyszerre nyújt 
színházi és képzőművészeti élményt a résztvevők számára. Formálja a 
gyerekek önkifejező készségét és fejleszti kreativitásukat.

JÚNIUSI nyári táborok
   a KÉPEZŐben

Játékos, szórakoztató és fejlesztő
programokkal készülünk a nyárra! 

KAPCSOLAT: hello@kepezo.hu
1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/A

KÉPEK ÉS KOCKÁK / 2022. június 27 - július 1., 9:00-16:30
Kusovszky Bea képzőművész vezetésével a tábor középpontjában a 
LEGO művészeti eszközként való felhasználása, a világ aktualitásai és a 
képzőművészet kapcsolata áll. A tábor tematikája szorosan kapcsolódik 
a KÉPEZŐben nyíló nyári kiállításhoz, amely a TEKERD! csoport szociális 
témákkal foglalkozó, legó elemekből épített  alkotásait mutatja be. A 
csoport pedig a hét egyik napján egy egésznapos foglalkozást tart 
majd a gyerekeknek, amikor legó elemekkel alkothatnak.

Mindkét tábor délutáni foglalkozásai során a gyerekek önállóan vagy 
csoportosan alkothatnak, különböző technikákat próbálhatnak ki vagy 
képzőművészeti társasjátékokkal játszhatnak, valamint szabadtéri 
programokkal is készülünk.

Információk mindkét táborhoz:
Korosztály: 7-12 év
Részvételi díj: 50.000 Ft/fő
Ár tartalmazza a kétfogásos meleg ebédet
a Csíki Étt eremben és az uzsonnát.
A részvétel jelentkezéshez kötött .

Jelentkezés:

1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/A

Jelentkezés:
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SZABÓ 
MARCELL 
zongoraestje
Az est folyamán 
Bartók-, Csajkovszkij- 
és Liszt-művek hangzanak el.

június 11.
szombat 19.00

A Dalnokklub vendége 

HEINCZINGER 
MIKA, a Misztrál 
együttes alapító tagja
Házigazda: Radványi Balázs, 
Balog Péter és Balog Júlia
A koncert megvalósulását az NKA Hangfoglaló 
Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma támogatta.

június 12.
vasárnap 19.00

június 26.
vasárnap 16.00-20.00

GYERMEKBÚCSÚ
Hagyományos évadzáró 
gyermekmulatság
Az égigérő fa, Bűvészműsor, 
Kiskalász zenekar, 
Tekergőtér, játszóház, 
kézműves terasz…

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

június 9.
csütörtök 19.00

A HÍD FELÉ
KOVÁTS 
KRISZTA 
szólókoncertje
A produkció a „Köszönjük, Magyarország!” 
program keretében valósul meg.

 KIÁLLÍTÁSOK  
• víziváRosi galéRia: JúNIUS 1–22-ig: Sipos Aliz Menta fiatal kortárs festő Nihil című kiállítása. Feltörekvők soro-
zat (1027 Kapás u. 55.).
• ady25 galéRia és kiállítótéR: JúNIUS 30-ig: Utak – Szolláth Katalin és Molnár Péter kiállítása (látogatható: 
hétfő, kedd, csütörtök: 11.00 –16.00-ig vagy előre egyeztetett időpontban, tel.: (06 30) 938-3027 (1022 Ady Endre u. 22.).
• galéRia lénia: JúNIUS 18. – AUGUSZTUS 23-ig: Tavasz, nyár – válogatás a galéria művészeinek munkáiból. Meg-
nyitja június 18-án 11 órakor dr. Bordács Andrea. Nyitva szombatonként 14-17 óra között. Előzetes bejelentkezéssel más 
időpontban is: (06 20) 911-8121 (1021 Széher út 74., www.galerialenia.hu).
• pasaRéti közösségi ház: JúNIUS 21. – JúLIUS 5-ig: Az örmény kódexművészet. Megnyitó június 21-én 18 órakor. 
Ingyenesen megtekinthető (1026 Pasaréti út 102.).

 ZENE, TÁNC, FILM 
• kleBelsBeRgkastély: JúNIUS 5., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei – Rossini: A tolvaj szarka – vetítés. Jú-
NIUS 10., 19.00: Kastély Zeneszalon. JúNIUS 11., 19.30: Jazzkoncert. JúNIUS 12., 16.00: Sváb délután. JúNIUS 17., 
19.30: Ének a konyhából – Szarka Gyula és zenekarának vidám koncertje. JúNIUS 24., 19.30: Szent Iván-esti mulatság 
Oscar-filmzenék és klasszikusok – Duna Szimfonikus Zenekar. A koncertek ingyenesek (1028 Templom u. 12-14.).
• kleBelsBeRg kultúRkúRia: JúNIUS 11., 18.00–22.00: Echo II. koncert. Táncos-zenés mulatság. JúNIUS 12., 19.00: 
Dalnokklub. JúNIUS 14., 20.30: Hab – KultúrKert mozi (1028 Templom u. 2–10.).
• maRCziBányi téRi művelődési központ: JúNIUS 9., 20.00: Évadzáró Guzsalyas. JúNIUS 19., 17.00: Lanou – 
Love Folk (1022 Marczibányi tér 5/a).
• víziváRosi közösségi téR: JúNIUS 10., 24., 10.00-11.00: Senior örömtánc. JúNIUS 12., 19., 18.00-20.00: az Aca-
pella együttes próbája  (1027 Margit krt. 62.).

 SZÍNHÁZ 
• átRium: JúNIUS 13., 16., 27., 19.30: Az Őrült Nők Ketrece. JúNIUS 14., 15., 19.30: Az Őrült Nők Ketrece (angol 
felirattal). JúNIUS 22., 19.30: Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia – Bisztrószínpad. JúNIUS 23., 19.30: Totth Be-
nedek: Holtverseny. JúNIUS 25., 18.00: A félelem megeszi a lelket (1024 Margit krt. 55.).
• maRCziBányi téRi művelődési központ: JúNIUS 10., 11., 19.00: Szindra-gála. JúNIUS 19., 23., 24., 19.00: 
Shakespeare: Szentivánéji álom (1022 Marczibányi tér 5/a).
• kleBelsBeRgkastély: JúNIUS 7., 19.00: Mondj Te is egy verset Egyesület: Az apostol 1848–2022, Petőfi (1028 
Templom u. 12-14.).
• pasaRéti közösségi ház: JúNIUS 7., 19.00: Takács Bence Ervin MMA-ösztöndíjas versmondó estje (1026 Pasaréti 
út 102.).

 KLUBOK, FOGLAKOZÁSOK, CSALÁDI RENDEZVÉNYEK 
• ksh könyvtáR: JúNIUS 13., 20., 27., 16.00: Családi társasjátékklub: A tiltott sziget, Ébredő erdő, Bájos kis bestiák. 
JúNIUS 29., 16.30: Kölcsey Ferenc Olvasókör (helyszín: Thirring Lajos Terem). Továbbiak a Facebook-oldalon, illetve a 
(06 1) 345-6036-os, a (06 1) 345-6339-es számon, a tajekoztatas@kshkonyvtar.hu és a kolcsonzes@kshkonyvtar.hu címen 
(1024 Keleti K. u. 5-7.).
• pasaRéti közösségi ház: JúNIUS 9., 10.00: Szerelmem, Sárdy – zenés történet egy eltitkolt szerelemről. JúNIUS 
20–24: Flamingótábor, félnapos, 4-5 éveseknek (1026 Pasaréti út 102.).
• Budai főniX kultuRális egyesület: JúNIUS 7., 11.00: Budavári séta Várból palota címmel, vezetéssel. Időtartam 
kb. 2 óra. Utána a Várkert Bazár rámpáin, a Föld napja alkalmából rendezett szabadtéri fotókiállítás megtekintése. Talál-
kozó 10.30, 16-os busz végállomása. JúNIUS 9., 13.00: festőkör, 15.00: angolnyelv-tanfolyam. 16.15: dr. Varga Koritár Pál 
(az EU Latin-amerikai Alapítvány jószolgálati nagykövete) tart előadást Hispán tájakon címmel. JúNIUS 10., Szentendre, 
Czóbel: Két paletta, kiállítás. Találkozó: 10.00: HÉV-végállomás. JúNIUS 11.: Egynapos autóbusz-kirándulás, Nagykörű 
– cseresznyefesztivál és –vásár, illetve szolnoki zsinagóga. JúNIUS 14.: Nemzeti Múzeum – a Kincset érő közösség című 
kiállítás megtekintése. JúNIUS 15.: balatoni vitorlázás Alsóörsről, Balatonfüreden étkezés és városnéző séta (utazás vo-
nattal). JúNIUS 16., 13.30: Egyiptomi útifilm II. rész., 15.00: angolnyelv-tanfolyam. 16.15: jógatanfolyam. JúNIUS 21., 
11.00: az Art Deco Bp. című tárlat megtekintése a Nemzeti Galériában vezetővel. Egész napos program a jóga világnapja 
alkalmából a Hősök terén. JúNIUS 21–24.: Bakony, te varázslatos! A festőkör 4 napos, 3 éjszakás kirándulása. Indulás: 
6.45: Népliget vagy 6.56: Újbuda megállóhely. További információ: Valler Anikó: (06 30) 468-7231 vagy ikladian18@gmail.
com. JúNIUS 23., 13.00: festőkör, 15.00: angolnyelv-tanfolyam, 16.15: A Magyar operák története címmel Simonffy 
György karnagy előadása. JúNIUS 28.: nagy pétanque-verseny a Fillér utcai pályán. További információ: bfke.bloglap.
hu, (06 1) 216-9812, (06 20) 412-6540, (06 30) 792-5323, e-mail: fonixke@t-email.hu (1024 Margit krt. 64/b).
• koReai kultuRális központ: JúNIUS 8., 16.00: Tűnj el, forró nyár! – a Táncoló tigris koreai meseműhely kere-
tén belül népmesék és kortárs képeskönyvek történeteit dolgozzák fel. Kreatív játékok, kézműves foglalkozások (1023 
Frankel Leó út 30-34.).
• víziváRosi közösségi téR: JúNIUS 15., 16.00–18.00: Kincsek az almáriumból. JúNIUS 22., 15.00-18.00: társas-
játék- és kártyadélután (1027 Margit krt. 62.).

 GYEREKEKNEK 
• átRium: JúNIUS 26., 11.00, 15.00: Farkasházi Réka–Nyulassy Attila: Varázsnagymama (1024 Margit krt. 55.).
• maRCziBányi téRi művelődési központ: JúNIUS 20–24., 9.00–13.00: Kerámiatábor I. 12–18 éveseknek. Je-
lentkezési határidő: JúNIUS 13. Táborvezető: Urbán Krisztina (06 70) 317-5767, krisztina.urban@outlook.hu. JúNIUS 
27. – JúLIUS 1., 9.00–16.00: ALEhopp cirkusztábor, 8–16 éveseknek. Táborvezető: Losonczi György info@alehopp.hu. 
További információ: www.alehopp.hu/MarcziTaborok2022 (1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• nefelejCs nyugdíjaskluB: JúNIUS 10., 24., 14.00–16.00: klubnap (1027 Margit krt. 62. földszint).

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• maRCziBányi téRi művelődési központ: JúNIUS 7., 18.00: Két Noémi nagykanállal – örök kedvenc, a Balaton. 
JúNIUS 8., 18.00: Nagy zenészek, nagy szerelmek: Benjamin Britten – Bősze Ádám zenetörténész előadás-sorozata. 
JúNIUS 9., 18.00: Alaktalan alkotások – a fröcsköléstől az absztrakt uralmáig. JúNIUS 23., 18.00: Pajzán alkotások, 
botrányos alkotók – szex és művészet az ókortól a modern képmutatásig.  Mindkét előadás „A múlt zseniális alkotá-
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sai és félreértett alkotói – történelmi stand up előadás-sorozat” része. Előadó: Antalffy Péter történész. JúNIUS 10., 
18.00–19.30-ig: kerekasztal-beszélgetés Hoppál Mihály néprajztudós, Péterfy László szobrász és Szemadám György 
képzőművész részvételével. JúNIUS 12., 18.00–19.30: Kerekasztal-beszélgetés Molnár Piroska és Fullajtár Andrea szín-
művésszel, moderátor: Péterffy Zsófi (1022 Marczibányi tér 5/a).
• kleBelsBeRg kultúRkúRia: JúNIUS 14., 18.00: Genius Loci – a világkiállítások kora, és a századforduló párizsi 
művészete (1028 Templom u. 2–10.).
• koReai kultuRális központ: JúNIUS 10., 18.00: Ne ments meg, kérlek!  JúNIUS 24., 18.00: Bori vagyok – filmek 
eredeti koreai nyelven, magyar felirattal (1023 Frankel Leó út 30-34.).
• kleBelsBeRgkastély, emlékház: JúNIUS 8., 18.00: A magyar operett története. 5. előadás – Huszka Jenő: Mária 
főhadnagy (1942). Dr. Windhager Ákos MMA-MMKI zenetörténeti sorozata. JúNIUS 16., 18.00: Az Aranybulla a Hor-
thy-korszak szemében – száz évvel ezelőtti gondolatok az oklevél kiadásának 700. évfordulóján – dr. Ligeti Dávid PhD 
előadása, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatárs. JúNIUS 19., 17.00: Csak a szeretetről… 
– Murányi László válogat kedvenc verseiből (a V4 Építészeti Alapítvány rendezvényei). A rendezvények ingyenesek, előzetes 
regisztrációhoz kötöttek! Regisztrálni a v4@v4fund.archi e-mail-címen, vagy a (06 70) 389-8720-as számon Albrecht Beátá-
nál lehet. Az előadás online közvetítése a Klebelsberg Emlékház facebook oldalán megtekinthető (1028 Templom u. 12.).
• pasaRéti közösségi ház: JúNIUS 16., 19.00: Szent Bonaventura – a Szeráfi Doktor. Szó szimfóniája – kultúra, 
ferencesség, korkérdések című sorozat, előadó dr. Horváth Pál teológiatörténész. JúNIUS 20., 19.00: A fejfájás mint 
népbetegség (1026 Pasaréti út 102.).
• töRök utCai könyvtáR: JúNIUS 15., 17.30–19.00: De kik azok a koptok? Egyiptom keresztényei – Kósa Ildikó 
előadás-sorozata. Hétfőnként 17.00–18.00-ig: Mesekuckó diával. Mese, vers, diavetítés. Péntekenként 17.00–18.00-ig: 
Kötő-horgoló kör. Minden hónap utolsó hétfőjén 17.00–18.00-ig: Kézműves kuckó (1023 Török utca 7-9.).

 KIRÁNDULÁSOK 
• teRmészetBaRát spoRtköR: JúNIUS 12.: Pilis: Pilisszentlászló–Spartacus-ösvény–Ördögmalom-vízesés–Visegrád. Ta-
lálkozó: 8.00: Batthyány tér HÉV-végállomás, túravezető: Horváth László (06 20) 493-3630. JúNIUS 19.: Visegrádi-hegység: 
Országos Kék Túra, Dobogókő–Sikárosi erdészház–Pilisszentlászló. Találkozó: 6.50: Pomáz, autóbuszállomás. Túravezető: 
Dobi Zoltán (06 30) 151-7533.
• teRmészetvédő tuRisták köRe: JúNIUS 11. Bakony: Bakonynána–Galyaszurdok–Jásd. Találkozó: 7.00: Népliget, 
Volánbusz-megálló. JúNIUS 18.: Pannonhalma: főapátság, arborétum, Boldog Mór-kilátó. Találkozó: 7.15: Déli pu. 
JúNIUS 25.: Tata, Fényes tanösvény, Esterházy-kastély, Öreg-tó, Cseke-tó, Tóvároskert. Találkozó: 8.00: Déli pu. További 
információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com.

ÚjRajáTszás – Jankovics Marcell világa
Hogy mi köti össze Toldit és Gusztávot, a Ka-
lákát és Gálvölgyi Jánost? Ki hívta újra életre 
Az ember tragédiáját és kinek a keze vezette 
a Magyar népmesék gyönyörű, máig feledhe-
tetlen vonalait? Megannyi csodálatos, bátor 
hős és varázslatos mesevilág megalkotója, 
Jankovics Marcell. Az ő szellemisége, tehet-
sége és generációkban nyomot hagyó alko-
tói munkássága előtt tisztelegve háromnapos 
vetítéssorozatot rendeznek rövidfilmjeiből, 
tévésorozataiból és egész estés animációból 
a Marczibányi Téri Művelődési Központban. 
A  programot kerekasztal-beszélgetések és 
gyerekkoncert kíséri.

Egy éve hunyt el Jankovics Marcell, a II. 
kerület díszpolgára, a magyar mozgókép-
művészet egyik meghatározó alakja. Népsze-
rűségét a mindenki által ismert animációs 
filmjei mellett közösségépítő, pozitív lelki-
ségének is köszönheti. Oldott előadói stílusa 

és magabiztos szakmai tudása miatt méltán 
lett a magyar kultúra meghatározó szemé-
lyisége. Népmese-animációin, amik mára 
már hungarikumnak számítanak, generáci-
ók sora nőtt fel. Animációs filmjeiről szólva 
nehéz elkerülni a szuperlatívuszokat. Június 
10–12. között Újrajátszás címmel rajz- és 
animációs játékfilmfesztivált rendeznek a 
műveiből. Az ingyenes esemény fővédnöke 
Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere.
Részletes program alább, illetve a https://
tinyurl.hu/ht4E címen

június 10., péntek – Rövidfilmek
17.00–17.40-ig: Arcmás - Imago (2014), Prometheus 
(1992), Küzdők (1977), Sisyphus (1974), Az élet vize 
(1971), Mással beszélnek (1971), Mélyvíz (1970), Híd-
avatás (1969), Tendenciák (1967). 18.00–19.30-ig: 
Kerekasztal-beszélgetés Hoppál Mihály néprajztudós, 
Péterfy László szobrász és Szemadám György kép-
zőművész részvételével. Moderátor: Péterffy Zsófi. 
20.00–20.50-ig: Jankovicsok c. dokumentumfilm.

június 11., szomBat – tévésoRozatok
9.00–11.00-ig: Toldi (2021). 11.00–12.00-ig: Kalá-
ka gyerekkoncert Selmeczi György közreműködésével. 

12.00–14.25-ig: Mondák a magyar történelemből, 
14.25–15.45-ig: Magyar népmesék (1980–2012), 
15.45–17.00-ig: Gusztáv (1964–1979).

június 12., vasáRnap
– egész estés animáCiók
13.00–14.30-ig: János vitéz 1973, 14.30–16.00-ig: 
Fehérlófia 1981, 16.00–17.30-ig: Ének a csodaszar-
vasról 2002. 18.00–19.30-ig: kerekasztal-beszélge-
tés Molnár Piroska és Fullajtár Andrea színművésszel, 
aki a hangját kölcsönözte a filmek szereplőinek. 
Moderátor: Péterffy Zsófi. 20.00–22.40-ig: Az ember 
tragédiája (2011). A fesztiválra a belépés díjtalan.
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A XX. század vidám krónikásaiA XX. század vidám krónikásaiA XX. század vidám krónikásai

Színes jubileumi programok a városmajorban

A kiállítást megnyitó Szücs 
György művészettörténész el-
mondta, hogy Mária a szüleinek 
kívánt emléket állítani a tár-
lattal, a falakon látható művek 
mind az ő fiókjaiból kerültek 
elő, legtöbbjüket nyilvánosan 
eddig sehol nem lehetett látni. 

Szücs György beszélt a való-
színűleg legtöbb művészt adó, 
páratlan családról is, hiszen 
Mária nagyapja freskófestő volt 
(ma is látható még a keze mun-
kája több hazai templomban), 
férje, Breznay József pedig is-
mert és elismert festőművész, 
akivel II. kerületi otthonukban 
kilenc gyermeket neveltek fel, 
legtöbbjük szintén a művészi 
pályát választotta. A generáci-
ók egymásra hatása a képeken 
is jól látható.

A mostani tárlaton egy olyan 
alkotó házaspár életébe kap-
hatunk betekintést, amelynek 
mindennapjait átszőtte a mű-
vészet. Bár hivatalosan csak 
Krenner Amália volt főiskolát 
végzett művész, férje szintén 
tanult rajzolni, hivatását te-

Egy valódi festődinasztia két tagjának, Krenner Amáliának 
és Gánóczy Sándornak szemet gyönyörködtető és szívet 
melengető kiállítása nyílt meg május 19-én a Klebelsberg 
Kultúrkúriában. A kiállítás létrejötte lányuknak, a szintén 
festőművész Gánóczy Máriának köszönhető, aki pár nappal 
a megnyitó előtt ünnepelte 95. születésnapját.

kintve azonban az Állami Pénz-
verde vegyésze volt, ennek el-
lenére – Szücs György szavaival 
– anyanyelvi szinten beszélte a 
képzőművészet nyelvét. Gá-
nóczy Sándor, ahogy később 
Mária is, sok humorral, öniró-
niával és némi szarkazmussal 
szemlélte a világot, reflektált a 
mindennapokra. 

– Gánóczy Sándor szürreális 
rajzai, ahogy Krenner Amália 
szokatlan lomtárcsendéletei 
is a világ fonákját mutatják 
be – emelte ki a művészet-
történész, majd felhívta a lá-
togatók figyelmét a házaspár 
rendkívül szellemes rajzos le-
vélváltásaira, amelyek önma-
gukban egy-egy képregénynek 
is megfelelnének, ugyanakkor 
bepillantást engednek kettejük 
külön világába.

– A kiállításból egy erősen 
összefonódó és egymásra han-
golódó, humorral bőven megál-
dott művészházaspár élete bon-
takozik ki, de ha jól megnézzük a 
képeket, azok egy kicsit rólunk, 
mindannyiunkról is szólnak.

Gánóczy Mária, akit a sok ba-
rát és tisztelő mellett Őrsi Ger-
gely polgármester is köszöntött a 
megnyitón, csupán ennyit fűzött 
hozzá Szücs György szavaihoz: 
– Nagyon jó volt ebben a család-
ban élni! PétEr zsuzsanna

A Városmajori Szabadtéri Színpad 
még az eddiginél is gazdagabb 
programkínálattal és meglepeté-
sekkel ünnepli fennállásának 100. 
évfordulóját idén. A centenárium 
fő attrakciója a szabadtéri színpad 
saját produkciója, Nyáry Krisztián 
erre az alkalomra írt darabja, a Száz 
év Major, avagy az eszméimet nem 
cserélem lesz július végén.

Júniusban a színes program-
kínálatot a Szabadtéri Színházak 
Szövetségének Találkozója nyitja, 
melyen a szövetség elsősorban vidé-
ki tagjainak kínálatából válogatva 
láthat a fővárosi közönség kilenc 
emblematikus produkciót. 

Június 9. és 12. között már vissza-
térő vendégként fogadják a Margó 
Irodalmi Fesztivált és programjait.

A színház százéves múltja és Bu-
dapest első közparkjának története 
sok érdekességet hordoz: a Buda-
steppel közösen séták is indulnak 

a nyár folyamán, végigvezetve a 
résztvevőket a történelem viharain, 
s bepillantást engedve a színház 
kulisszáiba.

Színházi előadásból, koncert-
ből és gyerekprogramokból sem 
lesz hiány, júniusban a tatabányai 

Jászai Mari Színház egy könnyed, 
nyári előadást, az Illatszertárt, az 
Orlai Produkció pedig a nemrég 
bemutatott Balkon kilátással című 
produkciót hozza a majorba. A Győ-
ri Balett társulata idén az Anna 
Kareninával tér vissza. 

pályázat
előadó-művészeti tevékenység 
támogatására

A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hir-
det előadó-művészeti tevékenységet folytató 
szervezetek működési támogatására. A pá-
lyázat célja:
• az előadó-művészeti tevékenységet foly-
tató szervezetek értékteremtő munkájának 
támogatása
• az előadó-művészeti tevékenységet folytató 
szervezetek működési feltételeinek javítása
• kerületi együttműködés kialakítása, meg-
határozása
• a kerületi kulturális élet sokszínűségének 
gyarapítása
• a közpénzek hatékony és átlátható felhasz-
nálásának biztosítása.

A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és 
mellékletei megtalálhatók és letölthetők az 
önkormányzat honlapjáról: www.masodik-
kerulet.hu. A pályázat benyújtási határideje: 
2022. JúNIUS 20., 16 óra.

a kRenneR amália 
(1898–1974) és gánóCzy 

sándoR (1900–1977) raj-
zaiból és festményeiből válogató 
kiállítást június 19-ig lehet meg-
tekinteni a Klebelsberg Kultúrkúria 
Nagyszalonjában (1028 Templom 
utca 2–10.).

Sokan gratuláltak Gánóczy Máriának

Krenner Amália
egyik fő művét
a Teleki térről festette



2022/9 – június 5. AJÁNLÓ 21. OLDAL
ös

sz
Eá

ll
ít

ot
ta

: r
ad

uj
 kl

ár
a

Hírek, események kerületünk templomaiban
pasaRéti páduai szent antaltemplom: 
szentmisék hétköznap 7 és 18 órakor, szombaton 7 
és 18 órakor (előesti mise), vasárnap 7, 8.30, 10, 
11.30, 18 és 19.30 órakor. JúNIUS 11-én 18 órakor 
bérmálás. JúNIUS 12-én a 18 órai szentmisén az 
Istvánffy Kamarakórus előadásában elhangzik: Felice 
Anerio: Missa „Hor le tue forze adopra” című műve. 
JúNIUS 13-án 18 órakor templombúcsú és a kö-
zösségi ház Szent Antal-szobrának megáldása, főce-
lebráns Veres András győri megyéspüspök. JúNIUS 
18-án 19–20 óráig úrnapi előesti szentségimádás. 
JúNIUS 19.: Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe, 
10 órakor úrnapi körmenet és ünnepi szentmise. 
A plébániai iroda és a portai nyitva tartás ideje a 
www.pasaretiferencesek.hu oldalon található (1026 
Pasaréti út 137.).
oRszágúti feRenCes templom: JúNIUS 
12-én a 11.30-as szentmisében a bérmálás szentsé-
gét Erdő Péter bíboros szolgáltatja ki. JúNIUS 17-én 
8–17.30-ig szentségimádás. JúNIUS 18-án úrnapja 
előestéjén 17 órakor előesti szentségimádás. JúNIUS 
19.: Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe, úrnapja (1024 
Margit körút 23.).
pasaRéti RefoRmátus templom: JúNIUS 
19-én 18 órakor az 50 éve alakult Palló Imre Énekkar, 
a gyülekezet kórusa tart hálaadó ünnepi zenés áhítatot. 
JúNIUS 26-án  a 8 és 10 órai istentiszteleteken úr-
vacsora lesz. www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 
(1026 Torockó tér 1.).
máRiaRemetei Bazilika: JúNIUS 12-én, szent-
háromság vasárnapján lesz a Székesfehérvári egyház-
megye zarándoklata, 11 órakor ünnepi szentmisét mond 
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a szabadtéri 
oltárnál. JúNIUS 19-én úrnapja, ünnepi körmenet a 
11 órai szentmise végén. JúNIUS 22-én 11 órakor 
hálaadó szentmise az esztergomi bazilikában Erdő Péter 
bíboros 70. születésnapja alkalmából. JúNIUS 24-én 
Jézus Szentséges Szívének ünnepén 7 és 10.30 órakor 
szentmise. JúNIUS 25.: a Boldogságos Szűz Mária 
Szeplőtelen Szívének ünnepe. JúNIUS 27-én Szent 

László király ünnepe, JúNIUS 29-én Szent Péter és 
Pál apostolok ünnepe (1029 Templomkert u. 1.).
RemetekeRtváRosi szentlélektemplom: 
szentmisék hétfőn, csütörtökön és szombaton reggel 8 
órakor zsolozsmával, kedden, szerdán és pénteken 18 
órakor zsolozsmával. Vasárnap 8, 9.30 és 11 órakor (ez 
utóbbi francia nyelven) vannak a szentmisék. JúNIUS 
12-én szentháromság vasárnapja, JúNIUS 19-én 
úrnapja. Honlap: www.remetekertvaros.com, Youtube: 
Remetekertvárosi Templom (1028 Máriaremetei út 34.).
saRlós Boldogasszonytemplom: szentmisék 
hétköznap 6.30 és 18 órakor, vasárnap 9, 10.30 és 18 
órakor. Szentségimádás minden csütörtökön és első 
szombaton az esti szentmise után. Pénteken 7 órakor 
laudes, vasárnap 17.30-kor vesperás. JúNIUSBAN 
keddi napokon 17.30-kor rózsafüzér ima. a szent 
maRgit teRemBen minden hétfő este 19 órakor 
bibliaóra. A plébániai iroda (06 1) 335-3573 fogadó-
órái hétfőn és pénteken 10–12-ig, kedden, szerdán és 
csütörtökön 16–18-ig vannak. További információ a 
www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
Budai göRögkatolikus templom: Szent Li-
turgia vasárnaponként 9, 11 (online követhető) és 17.30 
órakor, hétköznapokon 17.30-kor.  A szombat esti (18.15) 
vecsernyébe és a vasárnapi reggeli zsolozsmába (8.00) 
online is be lehet kapcsolódni a honlapról. JúNIUS 
18-án Parókia Parti lesz a Hegyalja úti kollégiumban. 
a göRög gödöRBen kedd esténként ifjúsági 
hittan és találkozó. Irodai fogadóóra hétköznapokon 
16.30–17.30-ig. Aktuális információk a www.gorog-
katbuda.hu oldalon (1027 Fő u. 88.).
fRankel zsinagóga: JúNIUS 5-6.: Sávuot, 
a Tóraadás ünnepe. Minden pénteken 18.00 órakor 
szombatköszöntő foglalkozás gyerekeknek, 19.00 óra-
kor szombatfogadás. Minden szombaton 10.00 órakor 
istentisztelet. Minden vasárnap 10.00 órakor Talmud 
Tóra az óvodás korosztálynak (1023 Frankel Leó út 49. ). 

Kultúrtörténeti séta 
időseknek a Szép-völgybenA Fillér utcai gondozási központban legkö-

zelebb Sajgál Erika színművésszel találkoz-
hatunk. A  sokoldalú művésznőt játékfil-
mekben, népszerű televíziós sorozatokban 
láthatjuk, de nem riad vissza a kertépítéstől 
vagy a gipszkartonozástól sem. A kifogyha-
tatlan energiájú művésznővel Kassay-Végh 
Hajnal beszélget a II. Sz. Gondozási Központ 
kertjében (1022 Fillér utca 50/b) JÚNIUS 
20-án 17 órától.

A rendezvény térítésmentes, de regiszt-
rációhoz kötött, a kert befogadóképessége 
maximum 40 fő. Jelentkezni lehet a filler-
kert@masodikkerulet.hu e-mail-címen 
vagy a (06 30) 398-9560-as telefonszámon.

Megközelíthető a Széll Kálmán térről in-
duló 149-es busszal a „Gondozási Központ” 
megállóig.

fillér Kerti Esték júniusban

A II. kerületi Idősügyi Tanács kultúrtörténeti sétát szervez kerü-
leti időseknek Viczián Zsófia művelődéstörténész vezetésével a 
szép-völgyi Nagyfejű csajkó tanösvényen JÚNIUS 17-én 9.30-tól.

Város és erdő – csak látszólag egymástól különálló dolgok, 
valójában nagyon is összetartoznak. A séta alkalmával a tavaly 
elkészült Nagyfejű csajkó tanösvényt járják végig, melyet egy 
korábban elhanyagolt területen alakítottak ki. Megismerkednek 
a környék történetével, kedvelt látnivalóival és jellegzetes élő-
világával is. A séta hossza kb. 2 km, kisebb szintemelkedéssel. 

Találkozó a 65-ös busz végállomásánál (Szépvölgyi-dűlő). A busz 
9 óra 10 perckor indul a Kolosy térről. A csoport létszáma maximum 
20 fő. A sétán való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni a seta@masodikkerulet.hu címen (név, e-mail-cím, 
telefonszám megadásával) lehet, vagy internet hiányában a (06 
30) 398-9560-as telefonszámon. Minden érdeklődőt várnak!

Hálaadó zenés áhítat 
a Pasaréti Palló Imre Énekkar 
50 éves fennállása alkalmából

2022. június 19. vasárnap 18.00 óra
Pasaréti Református Gyülekezet temploma 

(1026 Bp., Torockó tér 1.)

Felix Mendelssohn Bartholdy: 100. zsoltár
Halmos László: 

Hogyha az Úr nem építi a házat - 127. zsoltár
Heinrich Schütz: 100. zsoltár

Gárdonyi Zoltán: 
Nem halok meg, hanem élek - 118. zsoltár

Felix Mendelssohn Bartholdy:  
Nézz a hegyre fölfelé, Izráel őriző Ura - 121. zsoltár

Georg Philipp Telemann: 117. zsoltár
Draskóczy László: 134. zsoltár

 
 
 

Közreműködők:

Pasaréti Palló Imre Énekkar
Pasaréti Vonósok – Draskóczy Eszter, 

Fasang Eszter (hegedű), Vámos Kata (cselló),
Fasang Zoltánné (nagybőgő)

Pálúr János, Makay Klára (orgona)

vezényel: Cseri Zsófia

Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges tetteket vitt véghez, 
hadd tudja meg ezt az egész föld!

 
(Ézs 12,5)

kaRizmák ünnepe. Június 6-án, pünkösdhétfőn a járvány után ismét lesz karizmák 
ünnepe a máriaremetei templomkertben. A programok 10 órakor, az ünnepi szent-
mise 15 órakor kezdődik, főcelebráns Erdő Péter bíboros. További információk: kim.
katolikus.net, információ: pasztoral@katolikus.hu
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A Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület és 
a Nagy Imre Emlékház a II. Kerületi Ön-
kormányzattal együttműködve ingyenes 
vezetett sétát szervezett „Kozma Lajos 
modern épületei és híres lakóik” címmel 
május 21-én és 24-én.

Kozma Lajos, a hazai modern építészet ki-
emelkedő képviselője, aki számos épületet 
tervezett, ezek mintegy felét a II. kerületben 
építették fel. A világhírű Napraforgó utcai kí-
sérleti lakótelepen egy önálló és egy ikerház 
viseli keze nyomát. Kozma Lajos munkássá-
gáról, az utcáról és egyes épületeinek törté-
netéről Megyeri Gábor, a mintatelep egységé-
nek megőrzését, a különleges építészeti emlék 
gondozását felvállaló egyesület elnöke tartott 
előadást. A résztvevők ezt követően átsétáltak 
az Orsó u. 43. számú házba, amely nemcsak 
Kozma Lajos tervezése, hanem egyben Nagy 
Imre mártír miniszterelnök egykori otthona is.

Az épületről, a ház lakóiról Fodor Fanni, a 
Nagy Imre Emlékház muzeológusa beszélt az 
érdeklődőknek, akik egyúttal tárlatvezetésen 
is részt vehettek. A program a ház fantaszti-
kus budai panorámát nyújtó teraszán ért véget.

kozma lajos épületei a ii. keRületBen: • 1924-1925 Zivatar u. 9. (átépítés) • 1928 Retek 

u. 32. lakóház • 1930 Orsó u. 21. lakóház, „fényképész háza” • 1931 Napraforgó u. 5. családi ház • 

1931 Napraforgó u. 6–8. ikervilla • 1931 Herman Ottó út 12. lakóház • 1931 Hankóczy u. 2. – Ruszti út 

8/b lakóház • 1932-1933 Kavics u. 8/d lakóház • 1932-1933 Orsó u. 43. lakóépület, Nagy Imre egykori 

lakóháza • 1933 Bimbó út 39. lakóház • 1933-1934 Erőd u. 7. bérház • 1933-1934 Herman Ottó út 10. 

lakóház • 1934-1935 Bimbó út 67. lakóház • 1934-1935 Csopaki u. 10. lakóház • 1935-1936 Trombitás 

út 23. családi ház (a 60-as években emeletet építettek rá) • 1935-1936 Margit krt. 55. Átrium-ház (la-

kások, irodák, filmszínház) • 1936-1937 Berkenye u. 19. – Pajzs u. 3. lakóház • 1936-1937 Csalogány u. 

39. bérház (utólag emeletet építettek rá) • 1940 Pusztaszeri út 33/a lakóház (elpusztult)

kozma lajos (1884–1948), építész, iparművész, grafikus, egyetemi tanár: 1902–1906 között 
a Királyi József Műegyetemre járt, majd 1909-1910-ben ösztöndíjasként festészetet tanult Henri Matisse 
mellett Párizsban. Pályájának kezdetén Kós Károly szellemi köréhez tartozott, amely a népies-szecessziós 
irányzatot követve nemzeti jellegű építészetet kívánt megvalósítani. 1913-ban kinevezték az Iparrajziskola 
tanárává. Megalakította a Budapesti Műhelyt, melynek célja a lakásművészet megújítása volt, és elsősorban 
bútorok kivitelezésére szakosodott. Az igényes kézműipar megtartásával a hazai art deco kiemelkedő da-
rabjait hozták létre. A korszerűséget és a hagyományokat összeegyeztető bútortervei az 1920-as években 
„Kozma-barokk” néven váltak ismertté. Az 1930-as években egyre inkább az épülettervezés felé fordul. 
Keze alól modern, letisztult formavilágú épületek kerültek ki, melyek már a Bauhaus iskola hatását mutatják.

Kozma Lajos építész nyomába szegődtek

A Napraforgó utca 5. szám előtt

A Napraforgó utcában Megyeri
Gábor kalauzolta a séta résztvevőit

Orsó utca 43. – Nagy Imre volt lakóháza Fodor Fanni tárlatvezetést tartott a látogatóknak

A Napraforgó utca 8. ikerház 
teraszos homlokzata Napraforgó utca 6.
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English

(translatEd by kriszta némEth)

in
Játék (nem csak) lokálpatriótáknak

Hol járunk? – ha felismerik a helyszíneket, kérjük, küldjék el az utca vagy tér nevét. 
Várjuk csak az egyik, vagy akár mindkét helyszínre vonatkozó tippjüket – két jó meg-
fejtés esetén duplájára nő a nyerés esélye! Határidő: JúNIUS 21. E-mail: titkarsag@
budaipolgar.hu (esetleg postán: Budai Polgár 1022 Bimbó út 1-5.).

A 2022/8. lapszámban megjelent fotók helyszíne: 1. Senectus idősek otthona ka-
puja (Pesthidegkút–Ófalu). 2. Nepomuki Szent János szobra a Bimbó út és a Keleti 
Károly utca találkozásánál.

A 2022/8. lapszám nyertese Féderné Kecskés Erzsébet kedves olvasónk, aki Verrasztó 
Gábor: A „félig bevert szeg” – 50 éves a Körszálló című helytörténeti könyvét nyerte.

Hol jáRuNK?

Archív képek a II. kerületből
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A MÁVAUT Széna téri végállomása a Csalogány utca–Varsányi Irén utca saroktól nézve. Háttérben 
az egykori Mártírok úti (Margit körúti) bíróság és börtön, mögötte a körút túloldalán a Kohó- és 
Gépipari Minisztérium épülete

Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a Fortepan archívumában böngészve számos érdekes és meg-
indító képet lelt kerületünkről, melyet időről időre szeretnénk Önökkel is megosztani új fotórovatunk-
ban. Fogadják örömmel múltidéző összeállításunkat!

no more dog waste and grass awn 
in the ii. district. So that we can 
reach this goal, the municipality 
sets up information boards in se-
veral places and imposes fines for 
not picking up dog waste. In or-
der to reduce grass awn, a small 
machine rental service will start 
soon: local citizens can rent pro-
per equipment at a discounted 
price. (page 8)

Cartoon characters as urban wall 
art. The municipality had a special 
surprise for children on Children's 
Day: popular characters from fa-
mous Hungarian cartoons were 
painted on the walls of Pasaréti 
Street opposite the playground. 
The cute and colourful characters 
and the iconic red bird from the 
series called Hungarian folk tales 
remind us that Buda used to be the 
home of the world-class Hungarian 
animation filmmaking. (page 7)

the protected orchids of our dist
rict are blooming. Although not 
every specimen blooms every year, 
there are still plenty of orchids at 
the plot in Csalit Street, where the 
Municipality of the II. District had 
planned to build a leisure park. 
These beautiful plants need spe-
cial care. In order to conserve their 
habitat, the municipality takes care 
of mowing and protecting the ve-
getation. the orchids in that area 
have a conservation value of 250 
million forints. (page 3)

It started as a road construction 
but ended as a discovery. a cave 
was found under alsó törökvész 
street. Like many other caverns 
of Buda, it might be connected to 
further passages, which had been 
carved out by thermal water as 
well. (page 2)

Who would have thought of pla-
ying football in the market? It 
was possible for a day. the first 
football flea market took place 
in fény street market with great 
interest. The event had an excel-
lent atmosphere: Besides watching 
performances and playing foot-
ball, the visitors could exchange 
football relics too. (page 5)
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Közösségi piknik Gercsén
A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány és a 
II. Kerületi Német Önkormányzat várja az érdeklődőket a 
„Gercse 25” programsorozat részeként megrendezendő 
hagyományteremtő Gercse-piknikre. Az elsősorban 
Mária-hegy, Gercse és Pesthidegkút lakosait megszólító 
ismerkedési és közösségépítő pikniket JÚNIUS 25-én, 
szombaton 13.00–19.00 óra között tartják a Gercse 
templomnál. A résztvevők enni-innivalót, pokrócot 
és sok-sok jókedvet vigyenek magukkal, kulturális 
meglepetésprogram is várja őket!

Buszsáv jogszerűtlen használata, ka-
nyarodási szabályok be nem tartása, 
záróvonal és a zebrán átkelő gyalogos 
semmibe vétele, a kanyarodósávból 
egyenesen továbbhaladás – ezek azok 
a szabálysértések, amelyeket a rend-
őrség „civil” autó kinézetű járművéből 
figyelnek a II. kerületben is.

Nem véletlenül, hiszen ezek a legin-
kább felháborító és balesetveszélyes cse-
lekmények, amiket a rendőrség szeretne 
visszaszorítani, hiszen a balesetek száma 
nemcsak országosan, hanem kerületi 
szinten is magas – tájékoztatta lapunkat 
Móré Szabolcs rendőr alezredes a II. ke-
rületi Rendőrkapitányságtól.

A Pofátlan(TAN)ító akció kerületünk-
ben már többször is járt, és az autó-
sok a továbbiakban is számíthatnak 
kamerával felszerelt „civil” rendőrautó 
rendszeres jelenlétére. Főként azokon 
a helyszíneken, ahol a lakossági be-
jelentések indokolják a kamerás kép-
rögzítést. A rendőrség fenti felvétele 
a II. kerületben készült, és a remények 
szerint az autósok többségénél hozzá-
járul a közlekedési morál javulásához.

A rendőrség sikeres Pofátlan(TAN)
ító akciója keretében már több-
ször járt a II. kerületben kamerával 
felszerelt civil rendőrautó. A reni-
tensek kiszűrése érdekében még jó 
ideig számítani lehet a jelenlétére.

A mi újság a ii. keRületBen? adásait a Netadó Rádión keresztül lehet meg-
hallgatni: netadoradio.hu. A műsorok hétfőnként 9, szerdánként 17 és pénteken-
ként 7 órakor kerülnek adásba. Ha valaki szeretné visszahallgatni valamelyiket, 
azt is megteheti a YouTube-on, ha a keresőbe beírja: Mi újság a II. kerületben?

adásízelítő:  június 13. – július 3ig: Váláslabirintus. Beszélgetés 
dr. Mátrai Márta jogász, mediátor, szociális munkással.

netadoradio.hu
Mi újság

Nem újdonság, hogy az állatok a lakott terüle-
ten kószálnak, sőt, az sem, hogy egy kis táp-
lálék reményében még a kertekbe is behatol-
nak, alapos felfordulást hagyva maguk után.

A II. kerületben azonban nemcsak a vad-
disznók, hanem egyéb vadállatok is otthon 
érzik magukat, sajnos, jó néhány esetben 
még járművel is ütköznek. Az  egyre gya-
koribb vadészlelések kapcsán Őrsi Gergely 
polgármester májusban egyeztetést tartott 
a vadkárok és a balesetek megelőzése érde-

vadügyekről egyeztettek

a lakott területen mind gyakoribb vad
észlelés miatt tartottak tanácskozást a 
polgármesteri hivatalban május 10én.

kében. A tanácskozáson részt vett Gál And-
rea önkormányzati képviselő, állat- és ter-
mészetvédelmi tanácsnok, dr. Lehoczky Pál 
állatorvos, valamint Seres Ernő ezredes, a II. 
kerület rendőrkapitánya és helyettese, Móré 
Szabolcs alezredes, valamint a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság és a fővárosi ön-
kormányzat képviselői.

Együtt tekintették át azt, hogy pontosan 
mit lehet tenni, hogy egy őz vagy vaddisznó 
megjelenése a lakókörnyezetben ne keltsen 
riadalmat, ne jelentsen veszélyt az emberek-
re. Emellett az is fontos szempont, hogy az 
állatok biztonságban maradhassanak termé-
szetes élőhelyükön.

Kamerás autóval 
járják a II. kerületet 

a rendőrök

A 2019-es adatok alapján Magyarországon harmincpercenként jelentik be egy gyermek eltűnését. Május 
25-én este a Mechwart ligetben lámpásokat engedtek a magasba, hogy ezzel is felhívják a figyelmet 
a problémára. A II. Kerületi Önkormányzat akciójához kizárólag természetes anyagokból készült lufikat 
használtak, amiket nem engedtek el. A léggömböket az érdeklődők hazavihették, a bennük lévő világító 
led és a madzag kivételével használat után bedobhatták a komposztba, ahol az anyag lebomlik.

Lámpásokat engedtek a magasba
az eltűnt gyermekek világnapján 

Sokan tolakodnak előre
a kanyarodósávból a Bem térnél
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• A demokRatikus koalíCió II. kerületi irodája (1024 Szilágyi 
Erzsébet fasor 45/a) kedd, szerda, csütörtök 16–18 óra között tart 
nyitva. Telefon: (06 1) 249-4000, www.facebook.com/dk2.ker.

• A fidesz II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b) hétfőtől 
péntekig 9–17 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés az alábbi 
telefonszámokon lehetséges: (06 30) 331-1836, (06 1) 212-5030.

• A kdnp II. kerületi irodája (1024 Keleti K. u. 29.) elérhetőségei: 
e-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.
facebook.com/kdnpbp2

• A magyaR kétfaRkú kutya páRt önkormányzati képvi-
selője, Juhász Veronika fogadóórát előzetes egyeztetés alapján 
tart: vejuhasz@gmail.com, (06 30) 782-0479. „Intergalaktikus 
Pártfőhadiszállás és Közösségi Oxitocin rakétagyár: 1142 Teleki 
Blanka utca 6.”

• A momentum mozgalom II. kerületi szervezetének irodá-
ja (1023 Török utca 14.) előzetes egyeztetés alapján tart nyitva. 
Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: (06 70) 734-
7093. További elérhetőségek: bp2@momentum.hu, www.face-
book.com/Momentum2ker/. ingyenes online ügyintézési 
tanáCsadás a Momentum II. kerületi szervezeténél, előzetes 
bejelentkezés alapján: (06 70) 734-7093.

• Az mszp II. kerületi szervezetének elérhetősége: telefonszám: 
(06 30) 164-4449, e-mail: bp02@mszp.hu, Facebook: www.facebo-
ok.com/mszp2 ingyenes jogi és munkajogi tanáCsadást 
tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a (06 
30) 164-4449-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.

• A páRBeszéd magyaRoRszágéRt II. kerületi irodája: 
Budai Zöld Iroda 1024 Margit krt. 11. Nyitvatartás és program: 
www.facebook.com/b.zold. A párt helyi képviselői előzetes idő-
pont-egyeztetéssel tartanak fogadóórát. Kovács Márton: (06 30) 
573-9033, Perjés Gábor: (06 20) 951-6666.

hajléktalan személyeket segítő szeRvezetek. budapesti hajlékta lan-
ellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186. Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes 
hajléktalan családok segítése: Család- és Gyermekjóléti Központ: (06 1) 225-7956.

veszélyhelyzeti telefonos ügyelet. A II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Központja készenléti telefonos ügyeletet biztosít, ami bármilyen veszélyeztetettség 
esetén hívható. A felmerülő krízishelyzetekben azonnali, szakszerű segítségnyújtást, tanács-
adást vagy tájékoztatást kaphatnak. A készenléti ügyelet telefonszáma: (06 70) 455-1776, 
hívható munkanapokon 18 órától reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 0–24 óráig.

bUdAPEST főváRoS KoRMáNyHIvATALA II. KERÜLETI HIvATALA
Kormányablak
• 1024 Margit körút 47-49.
• 1029 Bátori László u. 2.

Nyitvatartás: H: 8-18, K: 8-16, 
Sz: 11-19, Cs: 8-16, P: 8-14

Telefon: (06 1) 896-2383
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu.

Hatósági Osztály I-II. 1024 Margit körút 47-49. Tel.: (06 1) 896-2457,
e-mail: hatosag@02kh.bfkh.gov.hu

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

Tel.: (06 1) 896-2450,
e-mail: gyamugy@02kh.bfkh.
gov.hu

a polgáRmesteRi hivatal eléRhetőségei

Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Buda-
pest 23., Pf. 21. Központi telefon: (06 1) 346-5400. Központi ügyfélszolgálat: 1024 Margit u. 2-4. 
Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. Facebook: II. kerület (Budapest)

a polgáRmesteRi hivatal központi ügyfélszolgálata

Központi
Ügyfél szolgálati
Iroda
1023 Margit u. 2-4.

Időpontfoglalás: https://idopontfoglalas.masodikkerulet.hu/hu/account/login, tel.: 
a (06 1) 346-5600 «0» menüpont kiválasztásával,
e-mail: ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu címre (igény és ügytípus
megjelölése). Ügyfélfogadási idő: H: 8–12 és 13–17 K: 8–12 és 13–16
Sz: 8–12 és 13–18 Cs: 8–12 és 13–16 P: 8–13

ii. keRületi váRosfejlesztő zRt. ügyfélszolgálati iroda
Közterületi bejelentés Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965

(Közterületi telefonos bejelentés hét-
végén is 9–18-ig)
1024 Keleti Károly u. 15/a

Nyitvatartás:
hétfő: 9–20-ig, kedd: 9–16-
ig, szerda: 9–17-ig, csütör-
tök és péntek: 9–16-ig

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

a polgáRmesteRi hivatal egyéB épületeiBen működő szeRvezeti egységek

Adóügyi Igazgatóság
1023 Lajos utca 2., (Zsigmond tér 8.)
Tel.: (06 1) 346-5400
E-mail: adougy@masodikkerulet.hu

Elektronikus ügyintézés:
https://e-onkormanyzat.gov.hu. 
Személyes ügyintézés előzetes 
telefonos egyeztetés alapján.

Parkolási
Ügyfélszolgálati 
Osztály

1023 Bécsi út 17-21.  Tel.: (06 1) 
346-5599.
E-mail: parkolas@masodikkerulet. hu

H, K, Cs: 9–17, Sz: 9–18, P: 9–16 
Ebédidő: 12.30–13-ig. Pénztár-
zárás az ügyfélfogadási idő vége 
előtt 15 perccel.

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti 
Osztály) 

1022 Törökvész út 6/a. Tel.: (06 1) 346-
5504, (06 1) 346-5668, e-mail: fulop.
zoltan@masodikkerulet.hu, vizler.anita@
masodikkerulet.hu

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés csak 
előre egyeztetett időpontban.

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

Nyitvatartás részletes idő-
pontjai lejjebb, a zöld keretes 
írásunkban található.*

*Hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben: Ügyfélfogadási idő: H.: 13.30–18 – 
csak előre egyeztetett időpontra. Sz.: 8–16.30 – csak előre egyeztetett időpontra. K., Cs.: 
8–12 – csak előre egyeztetett időpontra. P.: nincs félfogadás. II. kerület területén tör-
tént még nem anyakönyvezett haláleseti ügyekben (sorszámhúzás). A sorszámhívó 
az ügyfélfgadási idő vége előtt egy órával lezár: H.: 8–12, 13.30–18 Sz.: 8–16.30 K., Cs.: 
8–12 P.: 8–11 – csak temetési engedély kiadása. Kivonatok kiadása (sorszámhúzás): H.: 
13.30–18, Sz.: 8–16.30. A  sorszámhívó az ügyfélfogadási idő vége előtt egy órával lezár. 
Kivonatkérelmet ügyfélfogadási időn kívül az aulában gyűjtőládába lehet elhelyezni, a ki-
vonatkézbesítés kizárólag postai úton történik.

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft. Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra 
(ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), 

Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu). Korrektor, újságíró: Zsoldos Szilvia. 
Fotó: Téglás Zoltán, Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 

(06 1) 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. 
Tördelés: Ravien Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: titkarsag@budaipolgar.hu. 

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk, az olvasói leveleket szerkesztve adjuk közre.
Következő megjelenés: 2022. június 26.

Kövesse a Budai PolgáRT oNliNe is! 
Honlap: www.budaipolgar.hu facebook: budai Polgár – a II. kerület lapja

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

– logikafejlesztő agytorna
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világos indul és két lépésben mattot ad.

Honfi György sakkfeladványa
budapest, 2016

saKK !
Kedves Olvasóink! A je-
lenlegi egy nagyon szép 
feladvány! A helyes meg-
fejtéshez nem árt ismerni a 
sakkjáték egyik különleges 
lépését, az úgynevezett en 
passant (menet közbeni) 
ütést. Aki nem tudja, hogy 
mi is ez, nézzen utána, mie-
lőtt nekiáll a feladványnak!

A megfejtés első lépését 
kell csak megírni szerkesz-
tőségünknek! Levelükben, 
kérjük, tüntessék fel posta-
címüket! A jó válasz bekül-
dői közül lapszámonként 
egy megfejtőt sorsolunk ki, 
aki Honfi György sakkmes-
ter: Királyság című könyvét 
kapja. A helyes megoldást 
minden alkalommal a kö-
vetkező lapszámban kö-
zöljük. A jelenlegi fel-
adványra vonatkozó 
beküldési határidő: 
JÚNIUS 21. E-mail-cím: 
sakk@budaipolgar.
hu (esetleg postán a Bu-
dai Polgár 1022 Bimbó út 
1-5. címre). 

Szerencsés nyerte-
sünk: dr. vágó Elemér. 
Gratulálunk! Nyereményét 
postán küldjük el.

A 2022/8. lapszám sakkfeladványának megfejtése:
Világos első lépése: 1. Fg4! 
Nagy hiba lenne 1. Vxd8?, mert sötét nem tudna lépni 
és patt lenne! 
Világos most 2. Vxh5 mattal fenyeget. 
1… Kxg4-re 2. Ve4 matt; 
1… hxg4-re 2. Vh8 matt; 
A sötét futó lépéseire, például 1… Fe7-re pedig 2. Vxh5 
matt következhet.



26. OLDAL MOZAIK BUDAI POLGÁR

SZŐLŐ-
FAJTA

HANG-
ZAVAR LÉTEZIK

... DE
BERGERAC

ÉNEK

ERDÉLYI
FOLYÓ

KÁNAÁNI
VEZÉR

... RODRIGO
HAZAI

SZÍNÉSZ
EME

VER
BESZÉD
ELEME

FÉLÉV!
HÉVÍZ

VÁROS-
RÉSZE

TÁPÉRTÉK

HÍM NYÚL

MOTOR-
MÁRKA

CELSIUS

VÉS

ŰR-
MÉRTÉK

ŐSVEZÉR

PÁSZTOR-
KUTYA

KETTŐS
BETŰ

ÖRVÉNYLIK

PECUNIA
NON ...

EGYENLŐ
RÉSZBEN

SZÍNÉSZ V.
(NÁNDOR)

SZÓJA
TERMÉK

PEGE
ALADÁR

HÁLÓBAN
A LABDA

JÁROM

USA
TAGÁLLAM
ABBAN AZ

IDŐBEN

PRÁGAI
TEMPLOM

HÚROS
HANGSZER

KORFUI
TELEPÜLÉS

ROMÁN
TEREPJÁRÓ

KÉS
LÉNYEGE

ANGOL
SÖR

BÚTOR

JÓD
VEGYJELE

...
POETICA

JAPÁN
KUTYA-
FAJTA

GYŐZELEM
ISTENNŐ

ZAMAT

SCHÜTZ ...

FRANCIA
FOLYÓ

TAROL

KETTŐZVE:
ÉDESSÉG

GENETIKAI
MÁSOLAT

... RISI FILM-
RENDEZŐ V.

SZÁMNÉV
RÖVIDEN
... TROLL
(HEINE)

MEGFEDD

DEHOGY

SZÍNÉSZNŐ
(DENISE)

ADNAK
NEKI

ILLESZTÉS

DICSŐÍTŐ
ÉNEK

NÉMET
NÉVELŐ

A 
TETEJÉRE

RÉGI
ŰRMÉRTÉK

ABLAK-
KERET!

KÉMÉNY

KILO
ERREFELE!

OLLÓS
ÁLLAT

PICASSO
LÁNYA

VAJFAJTA

VILÁG-
RÉSZ!

A MÚLT
IDŐ JELE
LITVÁNIA

AUTÓJELE

GÖRÖG
BETŰ

RÓMAI 1000

LETT
SAKKOZÓ

J1

PR
-ci

kk

A rejtvény fősoraiban Mik-
száth Kálmán szavait rejtet-
tünk el. A 2022/7. számban 
megjelent rejtvény megfejtése: 
„Olykor bölcs a bolondozás”. A 
helyes megfejtést beküldők közül 
három kedves olvasónkat sorsol-
tuk ki, aki az Oázis Kertészet 
5000 Ft. értékű vásárlási 
utalványát nyerte. A nyer-
tesek: Erőss Gusztávné, 
Katona Emese és Pálinkás 
Jenő. Gratulálunk, a nyeremé-
nyeket postán küldjük ki. Várjuk 
megfejtéseiket „Budai Polgár 
rejtvénye” megjelöléssel első-
sorban e-mailben a peter.zsu-
zsanna@budaipolgar.hu címre, 
esetleg postai úton a 1022 Bim-
bó út 1-5. címre legkésőbb 2022. 
június 26-ig.

www.hungarodental.hu

Budapest, út
+36 70 772 1315

1026 Pasaréti 57.

1126 Bp., Böszörményi út 13-15. 
1026 Bp., Pasaréti út 57.

+36 70 772 1315

MU" FOGSOR 
HELYETT  

FIX FOGAK
5 NAP ALATT

www.hungarodental.hu

Az azonnali implantáció előnyei
• Az emberek 90 százalékánál 

alkalmazható
• Nincs szükség csontpótlásra 

vagy arcüregemelésre
• Kontrollált cukorbetegeknél 

is alkalmazható 
• A sikerességi arány 98,2 %
• Svájci implantátumrendszer 

A kezelést altatásban is kérheti;
fogászati 
centrumunk 
25 éves ta-
pasztalattal 
rendelkezik 
az implantá-
ció és a fogá-
szati altatás 
területén. 

Kövesse
a II. Kerületi Önkormányzat 

friss híreit és programjait 
a honlapon:

www.masodikkerulet.hu
és a Facebookon:

www.facebook.com/budapest2



2022/9 – június 5. HIRDETÉS 27. OLDAL

Apróhirdetések
 ÁLLÁS-MUNKA 
Ingatlanközvetítő irodánk bővíté-
sére megbízható MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK hosszú távra, részmunka-
időben is! moraingatlan.hu Tel.: 06 
30 948-8730

Álláshirdetés! Intelligens, leinformálható, 
Pasarét környékén élő 60 év körüli segítő 
hölgyet keresek (sétához, kíséréshez, kul-
turális programhoz). Tel.: 06 30 484-1653

LEINFORMÁLHATÓ, MEGBÍZHATÓ, 
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ NŐ 
VÁLLAL TAKARÍTÁST, VASALÁST, AB-
LAKTISZTÍTÁST. TEL.: 06 20 405-5511

Vállalkozások adminisztrációját vállalom. 
35 000/10 óra. I offer administrative ser-
vices for entrepreneurs. 35,000 HUF/10 
hrs. szilvis.office@gmail.com Tel.: 06 31 
781-1515

Megbízható, szorgalmas munkatársat 
keresek kertészeti munkára. Móricz 
Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

Idősgondozást vállalok hétköznapokon 
pár órában, bevásárlás, gyógyszerkivál-
tás, beszélgetés, szívvel-lélekkel. Tel.: 06 
20 484-5388

Hidegkúti üzemanyagtöltő állomásra 
értékesítő kollégát vagy kolléganőt ke-
resünk. Hosszú távra. Érdeklődni a 06 
20 934-4092 telefonszámon lehet.

Kolozsvár Utcai Óvodába szeptember 
1-jei kezdéssel, óvodapedagógus és 
gyógypedagógiai asszisztens állásra 
keresünk jelentkezőket. Jelentkezés a 06 
20 628-1717-telefonszámon. Cím: 1028 
Budapest, Kolozsvár utca 15-19. E-mail: 
ovoda.kolozsvar@ecom.hu

A Községház Utcai Óvoda 4 órás peda-
gógusi asszisztenst keres. Érdeklődni 
az óvodavezetőnél a 06 20 225-4428-as 
telefonszámon és az ovoda.kozseghaz@
ecom.hu e-mail címen lehet.

Az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Szociális Otthona (1021 Budapest, 
Szerb Antal u. 13-17.) ápoló munkatár-
sat keres. A munkakör a jelentkezések 
elbírálást követően azonnal betölthető. 
A jelentkezéseket és az önéletrajzokat 
az asze.otthon1@gmail.com email címre 
várjuk, vagy a 36 30 193-8770 telefon-
számon fogadjuk. 

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL INTEN-
ZÍV VIZSGAFELKÉSZÍTÉS, KORREPETÁ-
LÁS TAPASZTALT DIPLOMÁS SZAK-
TANÁRRAL EGYÉNILEG, BEL-BUDÁN. 
TEL.: 06 30 749-2507

NÉMET munkavállaláshoz egyéni nyelvi 
előkészítés, szaknyelvi szókészlet szállít-
mányozási, pénzügyi, villanyszerelési és 
építési szakmákhoz. Tel.: 06 30 948-0955

 INGATLAN 
GARÁZST VENNÉK saját részre, kész-
pénzért a II. kerületben. Magánszemély 
vagyok. Hívását köszönettel várom. Tel.: 
06 30 507-9246

A Bogár utcában kiadó lakás, 72 nm, I. 
emeleti, kocsibeállóval, verandával, bú-
torozatlan, frissen kifestett, hosszú távra, 
250 e/hó, matyasch@yahoo.com. Tel.: 06 
30 922-9399

KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY 
ÉVRE BÉRELHETŐ LAKÁST. TEL.: 06 30 
729-7546

KERESEK (saját részre) ELADÓ 
50-70m²-ES NAGY ERKÉLYES, FELÚJÍTAN-
DÓ LAKÁST TÖRÖKVÉSZEN ÉS KÖRNYÉ-
KÉN. IGÉNY SZERINT SEGÍTEK A TOVÁBB-
KÖLTÖZÉSBEN. TEL.: 06 20 336-5320

Társasház építésére is alkalmas, jó adott-
ságokkal rendelkező telek eladó. Ingat-
lanbeszámítás, csere lehetséges. Tel.: 06 
70 610-3500

BALATONI ÉS BUDAI INGATLANOK ÉR-
TÉKESÍTÉSE 10 ÉVES TAPASZTALATTAL, 
ÜGYFÉLKÖRREL! KÜLFÖLDÖN IS HIRDE-
TÜNK! JUTALÉK: 3% NAGY ZSUZSAN-
NA WWW.INDRAINGATLAN.HU E-MAIL: 
NAGY.ZSUZSANNA@INDRAINGATLAN.
HU TEL.: 06 30 377-1300

A II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 

Településképi 
Bejelentési Osztálya 
munkatársakat keres
településkép- 

védelmi ügyintéző
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. június 9. 

Részletek a
www.masodikkerulet.hu/

aktuális/karrier; 
illetve a

www.kozigallas.gov.hu; 
honlapon találhatók.

A II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 

Parkolási Osztálya 
munkatársat keres

pénzügyi 
asszisztens

munkakör betöltésére. 
A pályázat benyújtásának 

határideje:
2022. június 15. 

Részletek a 
www.masodikkerulet.hu,  

illetve a II. Kerületi
Önkormányzat

Facebook oldalán 
találhatók.

a képviselők eléRhetőségei

őrsi Gergely polgármester
(06 1) 346-5551,
polgarmester@masodikkerulet.hu

dr. varga Előd bendegúz
főállású alpolgármester
(költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport)

(06 1) 346-5551, Varga.Elod.
Bendeguz@masodikkerulet.hu

berg dániel alpolgármester
(nemzetközi kapcsolatok, EU-s források,
okos kerület, kultúra, digitalizáció és innováció)

(06 30) 310-0359,
Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

Kovács Márton alpolgármester
(oktatás és szociális ügyek, környezetvédelem,
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok)

(06 30) 573-9033,
Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

Szabó Gyula alpolgármester
(vagyongazdálkodás, közbiztonság, kerületfej lesztés)

(06 30) 540-5967,
Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

1. vk.: Kiss Roland Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 20) 426-2408,
Kiss.Roland@masodikkerulet.hu

2. vk.: dr. Tompa János
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 30) 626-9900,
drtompa@t-online.hu

3. vk.: besenyei zsófia
MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 30) 164-4449,
Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu

4. vk.: Gál Andrea
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 30) 255-2192,
galandrea658@gmail.com

5. vk.: Majoros András Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 20) 529-0589,
majoros.andras@momentum.hu

6. vk.: dr. varga Előd bendegúz
MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 1) 346-5551, Varga.Elod.
Bendeguz@masodikkerulet.hu

7. vk.: Szabó Gyula
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 30) 540-5967,
Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

8. vk.: Perjés Gábor Párbeszéd Magyarorszá-
gért, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség 

(06 20) 951-6666
perjes23@gmail.com

9. vk.: dr. Gór Csaba
Fidesz–KDNP

(06 1) 212-5030
info@gorcsaba.hu

10. vk.: Tóth Csaba Róbert
LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 70) 224-4178,
csaba.robert.toth@gmail.com

11. vk.: Kovács Márton Párbeszéd Magyaror-
szágért, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség 

(06 30) 573-9033,
Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

12. vk.: dr. Csabai Péter
Fidesz–KDNP

(06 20) 932-2925,
drcsabaip@gmail.com

13. vk.: Makra Krisztina
Fidesz–KDNP

(06 1) 212-5030,
makra.kriszta@gmail.com

14. vk.: Csere István
Fidesz–KDNP

(06 1) 212-5030
Csere.Istvan@masodikkerulet.hu

berg dániel
Momentum, listás képviselő,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 30) 310-0359,
Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

dr. biró zsolt
Fidesz–KDNP, listás képviselő

(06 30) 421-0953,
Biro.Zsolt@masodikkerulet.hu 

Ernyey László
Fidesz–KDNP, listás képviselő

(06 70) 333-8990,
laszlo.ernyey@gmail.com

Juhász veronika Anna
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, listás képviselő

(06 30) 782-0479,
vejuhasz@gmail.com

Némethy béla
Fidesz–KDNP, listás képviselő

(06 20) 989-0478,
Nemethy.Bela@masodikkerulet.hu

Riczkó Andrea
Fidesz–KDNP, listás képviselő

(06 70) 581-6339,
andrea@riczko.hu

dr. Szalai Tibor
jegyző

(06 1) 346-5429,
Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Hajnal Miklós (Momentum) or szág gyű lé si
képviselő, 3-as számú választókerület

(06 30) 591-0713,
hajnal@momentum.hu

Tordai bence (Párbeszéd) or szág gyű lé si
képviselő, 4-es számú választókerület

(06 1) 441-5582,
tordai.bence@parbeszed.org
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ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZA-
KAT, VILLÁKAT, TETŐTEREKET, TELKE-
KET KERESÜNK, KÍNÁLUNK KEDVES 
ÜGYFELEINKNEK. moraingatlan.hu 
TEL.: 06 30 948-8730

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat ke-
res! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföl-
di vevők elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, ön is jutalékot kap. Tel.: 06 20 
960-0600

Káptalanfüreden 25,3 m²-es társasüdülő 
800 ezer Ft/m² áron zárt gépkocsibeálló-
val eladó. Ingatlanosok kíméljenek. Tel.: 
06 30 580-7144

 EGÉSZSÉGÜGY 
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez ott-
honában. Tel.: 06 30 247-1095

Gyógymasszőr: Yumeiho, Tuina, kínai 
klinikai gyógymasszázs, akupresszúra. 
Naponta ózonnal fertőtlenített helyi-
ségben, vírusvédettségi igazolvánnyal. 
Kiszállás is. Kohán Ferenc, tel.: 06 20 
419-2471

Enyhén mozgássérült 82 éves nő barát-
kozna, társaságot keres. Kertkapcsolatos 
házban. Tel.: 796-5571

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-
TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLY-
ZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁ-
TOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! 
HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS 
KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 
1. TEL.: 06 30 222-3016

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK 
VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, 
vécétartályok cseréje, javítása. Anyag-
beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, 
VÉCÉTARTÁLYOK CSERÉJE, JAVÍTÁ-
SA. MOSÓ-, MOSOGATÓGÉPEK BE-
KÖTÉSE. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. 
ANYAGBESZERZÉSSEL. TEL.: 06 30 
447-3603

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

Kiss Ernő és Fia víz-, gáz-, fűtés- és gáz-
kémény-szerelést vállal. Ügyintézéssel. 
Tel.: 06 70 258-0000

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRINTÉS-
VÉDELMI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GA-
RANCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANY-
SZERELŐ-TECHNIKUS. TEL.: 200-9393, 
06 30 333-6363

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TA-
PÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, 
VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐ-
MŰVESMUNKÁK GARANCIÁVAL. HA-
LÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 
251-3800

Festés- mázolás. Lakások, irodák, üz-
letek, kőművesjavítással. Számlára is. 
Gyors kezdéssel. Kovács Gergely. Tel.: 06 
30 568-6255

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

KŐMŰVES MUNKÁK, TÉRKÖVEZÉS, KE-
RÍTÉSEK, JÁRDÁK, VÍZÓRAAKNÁK KÉSZÍ-
TÉSE, JAVÍTÁSA. TEL.: 06 30 341-3423

Minőségi lakásfelújítás. Komplex fürdő-
szoba-, konyhafelújítás, festés, mázolás, 
tapétázás, kültér, beltér. Ingyenes áraján-
lat, kiszállás, árubeszerzés. www.pecop-
roject.hu, Tel.: 06 20 424-0227

KLIMAMEN: Klímatisztítás, karbantartás, 
új klíma telepítés. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06 30 857-2653

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepí-
tését teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06 
20 264-7752

Függönyözés, kárpitozás felméréstől a 
kivitelezésig. Minőségi, csodás textilek, 
tapéták, szőnyegek. Időpont-egyeztetés 
szükséges. Bobo Interior, II. ker. Alvinci 
út 25. Tel.: 06 30 718-5005

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES 
TAPASZTALATTAL, GARANCIÁVAL, Biró 
István. Tel.: 06 20 937-8110

 ELEKTRONIKA 
Lapos TV-k, színes TV-k javítása, be-
állítása mindennap. PAÁL FERENC, tel.: 
243-9462, 06 30 940-1802

COMPUTERKLINIKA: számítógép-ja-
vítás, karbantartás, vírusirtás, alkat-
rész-beszerelés, bővítés ingyenes ki-
szállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 
30 857-2653

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS. PC-k, laptopok 
gyors javítása, ingyenes kiszállással. Tel.: 
06 30 981-5269

 REDŐNY 
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, 
függönykarnis készítés, javítás. Redőny-
tokok szigetelése. Tel.: 06 1 356-4840, 
06 30 954-4894

REDŐNY, RELUXA STB. SZERELÉSE, JA-
VÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI RE-
DŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ 
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 
70 341-9489, 06 20 341-0043

 TÁRSASHÁZAK 
Társasházi lépcsőházak takarítását, té-
len hólapátolását vállaljuk 15 000 Ft/hó 
díjtól. Érdeklődés napközben telefonon 
vagy a www.petpek.hu webcímen. Tel.: 
605-5000

Társasház, lakásszövetkezet kezelése. 
www.aktivhazkezelo.hu Tel.: 06 30 990-
7694

TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKA-
RÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK 
PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 
100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. 
WWW.FLASHCLEAN.HU TEL.: 06 30 
455-1522

Teljes körű TÁRSASHÁZKEZELÉST, KÖZÖS 
KÉPVISELETET (üzemeltetés, hasznosítás, 
pályázatfigyelés/írás, felújítás stb.) válla-
lok OKJ-s végzettséggel kerületi lakos-
ként. E-mail: virag.tamas@gmail.com  
Tel.: 06 20 982-1211

Vállalom társasházak közös képviseletét 
Budapest II., XII., I. kerületében. Épület-
üzemeltetési tapasztalattal, OKJ-s Tár-
sasházkezelő végzettséggel. Forduljon 
hozzám bizalommal. E-mail: molnarth@
gmail.com Tel.: 06 20 357-5881

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

Bízza szakemberre, ne bízza a vélet-
lenre, szobafestő munkát vállal ga-
ranciával. Tel.: 06 30 913-8245

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés. In-
gyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 
403-9357, 06 20 972-0347, 06 30 
589-7542

Tisztasági festés 500 Ft/m²-től. Nyílás-
zárók, lambéria, zsalugáterek, kerítések 
mázolása. Parkettacsiszolás, lerakás, ja-
vítás, küszöbcsere. Tel.: 06 20 945-5473, 
06 30 499-1814

LAKATOSIPARI vállalkozásunk vállal: zár-
cserét, -nyitást, biztonsági rácsok készí-
tését ajtóra-ablakra, egyedi ötleteket is 
megvalósítunk! Elérhetőségeink: inox.
ronin@gmail.com; Tel.: 06 30 174-4446

Fodrászüzletünk kozmetika része ki-
adó, bérleti díj 80 000 Ft/hó, ugyanitt 
fodrászokat is keresünk, székbérleti 
díj 15 000 Ft/hét. Tel.: 06 30 231-8938

Új fodrászat nyílt a Hűvösvölgyi út és 
a Bognár utca sarkán, a volt zöldséges 
helyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-
9943), NAGY MAGDA (06 70 224-3725), 
MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BO-
ROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) szeretet-
tel várja régi és új vendégeit.

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték, pince, 
padlás ürítése rakodással, kihordással. 
Hulladékszállítási engedéllyel rendelke-
zünk. Tel.: 06 30 703-0518

IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ 
TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPA-
TUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUN-
KÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTO-
SÍTUNK WWW.FLASHCLEAN.HU TEL.: 
06 30 455-1522

Óriási nyári akció a Kapás utcai ren-
delőben lévő Optol optikában. A ke-
ret árából: ahány éves, annyi száza-
lékot. A lencséből (távoli és olvasó) 
50%-os engedményt adunk. Tel.: 06 
20 345-9485

 KERT 
FAVIZSGÁLAT, HIVATALOS FAVIZSGÁ-
LÓI SZAKVÉLEMÉNY, FAÁPOLÁS, FA-
KIVÁGÁS, ALPIN TECHNIKÁVAL MFE 
minősített, favizsgáló-faápoló szakmér-
nöktől. Egervári Krisztián. Tel.: 06 20 
561-7063

TÁMFALAK ÉPÍTÉSE, FAKIVÁGÁS, 
METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰKASZÁLÁS, 
BOKROK, SÖVÉNYEK NYÍRÁSA, NÖ-
VÉNYTELEPÍTÉS, ZÖLDHULLADÉK-EL-
SZÁLLÍTÁS. FARKAS NORBERT. TEL.: 06 
30 550-7761

METSZÉS, PERMETEZÉS, SÖVÉNYNYÍRÁS, 
ZÖLDHULLADÉK-ELSZÁLLÍTÁS, FŰKASZÁ-
LÁS, FÜVESÍTÉS. TEL.: 06 30 685-9502

KERÍTÉSEK, TERASZOK, MELLÉKÉPÜLE-
TEK ÉS SZÉLDESZKA FESTÉSÉT VÁLLAL-
JUK. TEL.: 06 30 550-7761

KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS. 
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, 
SZÁLLÍTÁS, BOKROK, SÖVÉNYEK VÁ-
GÁSÁT, LOMBOK GYŰJTÉSÉT VÁLLA-
LOM. SZILÁGYI CSABA. TEL.: 06 20 
970-7506

FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, LOMBGYŰJTÉS, EGYÉB 
KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK. SZŐCSI 
DÉNES. TEL.: 06 30 784-6452

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBE-
CSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYE-
GEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZ-
PÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTA-
LAN. TEL.: 06 30 456-3938

Értékes festményt, gyűjteményt venne 
ügyvédcsalád befektetés céljából kizá-
rólag magánszemélytől. Tel.: 06 30 822-
8050

Régiségek-hagyaték, örökség felvásár-
lása készpénzért. www.antikbudapest.
hu, antik@antikbudapest.hu, Tel.: 06 20 
932-6495

ANTIKVITÁS VÁSÁROL: festményeket, 
bútorokat, porcelánokat, könyveket, ke-
rámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat, lak-
berendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. 
Díjtalan kiszállás. www.hildaantikvitas.
hu Tel.: 951-8307, 06 30 462-8883

ALKOTÁS ANTIK ÜZLETÜNK XII., AL-
KOTÁS UTCA 5. ARANY ÉKSZER (14 
000-től 20 000 Ft-ig/gr.). EZÜST TÁR-
GYAK, RÉGI KARÓRÁK, KITÜNTETÉ-
SEK, PÉNZÉRMÉK FELVÁSÁRLÁSA. 
TELJES HAGYATÉK, ARANYÉKSZEREK 
INGYENES ÉRTÉKBECSLÉSE. LAKÁS-
KIÜRÍTÉST IS VÁLLALUNK. INGYENES 
KISZÁLLÁS. NYITVATARTÁS H-P: 10-
16-IG. TEL.: 06 20 433-5485

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ-
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANG-
SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, 
CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
LEMEZEKET, KRISTÁLYOKAT, KÉSZ-
LETEKET, ARANYAT, BIZSUKAT, BO-
ROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 
597-8280



2022/9 – június 5. HIRDETÉS 29. OLDAL

Hirdessen a

Következő megjelenés: 2022. június 26-án. 
Lapzárta: keretes – június 16., apró – június 17.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik. Nyitvatartás: 
hétfő: 9–20-ig, kedd: 9–16-ig, szerda: 9–17-ig, csütörtök és péntek: 9–16-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 10 megjelenéstől 15% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% ked-
vezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), 
készpénzfizetéssel rendezve. online apróhirdetés-felvétel: apro.budaipolgar.hu (fizetés átutalással).

Kereteshirdetés-felvétel: szabo.gergely@budaipolgar.hu e-mail-címen, illetve a telefonon 
a (06 30) 989-0782-es számon. 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 hirde-
tésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
festményeket, ezüstöket, bronzokat, 
órákat, bútorokat, katonai tárgyakat, 
hagyatékot stb. HERENDI77@GMAIL.
COM Üzlet: Tel.: 06 20 280-0151

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. 
ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL 
MINDENFAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYE-
GET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, 
EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES 
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉR-
TÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 
06 20 494-5344

Magas áron vásárolok Zsolnay, Heren-
di tárgyakat és mindennemű porcelánt, 
teljes körű hagyatékot, festményeket, 
ezüsttárgyakat, Singer varrógépet, órá-
kat, pénzérméket. Szabó József. Tel.: 06 
30 195-1351

Arany-ezüst-régiség-karóra felvásárlás 
készpénzért! XII., Böszörményi út 16/B, 
info@boszormenyiaranyhaz.hu Tel.: 06 
70 407-3898

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰ-
TÁRGYAKAT VÁSÁROL VÉRTESI AN-
TIKVÁRIUM. AZONNALI FIZETÉS, DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁSSAL. www.vertesi-
antikvarium.hu TEL.: 06 20 425-6437

Kis- és nagy hanglemezeket, műsoros mag-
nókazettákat vásárolok korrekt áron, kész-
pénzért. Nagyobb gyűjteményekre is szíve-
sen adok árajánlatot. Tel.: 06 30 082-9801

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

 EGYÉB 
TAROT KÁRTYA JÓSLÁS a kerületben. 
Tel.: 06 30 224-4492

Magányos 70-esek társaságát keressük. 
Séta, beszélgetés, kártyajátékokhoz. in-
telligencia42@gmail.com

TRAMONTÁNA KÖTÖDE: egyedi, di-
vatos, méretre készülő kézi kötött, 
horgolt ruhadarabok, sapkamodel-
lek. Nagy fonalválaszték, saját fonalból 
is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009

 ÉLETJÁRADÉK 
Eltartási, ill. életjáradéki szerződést köt-
nék idős személlyel. Tel.: 06 20 932-0983

ÖRÖKÖSÖDÉSI szerződést kötne egye-
dülálló idős személy lakásra, garázsra (65 
+ 16 m²) készpénzért 42 M Ft. Tel.: 06 
20 546-9313

Életjáradéki vagy eltartási szerződést 
kötnénk idős személlyel/személyekkel. 
Leinformálható, megbízható házaspár 
vagyunk. Egy összegben és havonta is 
tudunk fizetni. Kálny Csaba és Etelka. 
Tel.: 06 20 949-4940

Fiatal, gyermektelen, értelmiségi házas-
pár (mérnök, bölcsész) életjáradéki vagy 
eltartási szerződést kötne kölcsönös 
szimpátia és bizalom esetén. Lovas Zsolt. 
Tel.: 06 30 487-6169

Középkorú, diplomás úriember örök-
lési vagy életjáradéki szerződést köt-
ne. Nem kizáró ok, amennyiben jelzá-
loggal vagy haszonélvezettel terhelt 
az ingatlan. Tel.: 06 30 619-9313

Eltartási-életjáradéki szerződést kötnék 
idős személlyel. Ingatlanfejlesztő (akár 
ingatlan felújításáért cserébe is). Tel.: 06 
70 407-3898

ELTARTÁSI, ILLETVE ÉLETJÁRADÉKI SZER-
ZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS SZEMÉLLYEL: Tel.: 
06 20 932-0983

Középkorú hölgy többéves tapasztalattal 
eltartási szerződést kötne, takarítással, 
gondozással, akár ottlakással is: Tel.: 06 
70 556-2574
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Dr. Gerzanics Viktor 
bőrgyógyász, 

bőrpatológus szakorvos
Medve Medical rendelő
1027 Budapest, Medve u. 34-40.

Tel: 213-6986, 201-2277
E-mail: info@medvemedical.hu
www.aktivmelanomaszures.hu

AKTÍV 
MELANOMA

SZŰRÉS

Komjádi 
Gyógyszertár

1023 Budapest, 
Komjádi Béla u.3.

Tel.: (06 1) 336-0221,
(06 30) 204 1150
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

1025 Budapest, 
Vérhalom tér 8.

Tel.: (06 1) 212-2871,
(06 30) 593 4353
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes minden recept nélkül kapható 
nem támogatott termékre 2022. 12. 31-ig.

Más akcióval nem vonható össze.

15%

BEJELENTKEZÉS:

MAGANVERVETEL.HU

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG

8:00-12:00-IG

+36 (30) 475 7830KOROKNAI MEDICAL BUDA
BUDAPEST, MARGIT KRT. 26 

Teljes programkínálat: www.varosmajoriszinpad.hu

100 ÉVE A VÁROSMAJORBAN

Városmajori Szabadtéri Színpad
JÚNIUSI PROGRAMOK

Séták 
A VÁROSMAJORI SZÍNHÁZ SÉTÁI 
A BUDASTEPPEL
2022. június 21. kedd 19:00 

Kertmozi
Halász Judit kedvenc filmje
SZABÓ ISTVÁN: SZERELMESFILM
2022. június 21. kedd 20:00

Előadások
Győry Balett 
ANNA KARENINA
2022. június 24. péntek 20:00

VM-BP.indd   2 2022. 05. 26.   11:00
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HISZÜNK 
A TÁNC 
EREJÉBEN

PREMIEREINK JÚNIUSBAN
06.13. Pataky Klári Társulat
Kivonatok

2022 
A TÁRSULATOK 
ÉVE
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Kerület

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT
A II. KERÜLET NAPJÁT!

*A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

június 18. (szombat)
 
10:00-10.15 - Mazsorett felvonulás zenével 
       Margit körút - Mechwart liget útvonalon
10:20 - Polgármesteri köszöntő
11:00 -  Kodzsugukila - Kabóca Bábszínház
12:00 - Nemzetiségi önkormányzatok 
       folklór előadásai
15:00 - Farkasházi Réka és a Tintanyúl
17:00 - Varró Dani, Radványi Balázs és 
       Balog Péter
18.30 -  Saya Noé
20:00- Palya Bea

június 19. (vasárnap)

10:00 - „Bogárréti mese” mesés előadás és 
       rovarsimogató - Csodabogarak 
       Alapítvány
11:00 -  „MA-KI fest?” bábelőadás gyerekeknek - 
       KÉPEZŐ művészeti közösségi tér
12:00 - „Helyi közösségek a békéért: hogyan 
       segíthetünk ukrán szomszédainknak 
       háború idején?” panelbeszélgetés
14:00 - Megemlékező beszélgetés Buda 
       krónikásáról, Verrasztó Gábor 
       munkásságáról
17:00 - Тонка zenekar

JÚNIUS 18-ÁN ÉS JÚNIUS 19-ÉN KERÜLETI 
RENDEZVÉNYSOROZATTAL készül az önkormányzat 
a kerület napjára. A rengeteg program között lesz 

egészségügyi szűrés, családi- és gyermekprogramok, 
kézműves foglalkozás, koncertek, kisvonat, légvárak, 

„ízek köröndje” és vásártér.

EGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRŐPROGRAMOK:

MIND Klinika - cukorbetegséggel, 
elhízással kapcsolatos szűrés, 
életmód-tanácsadás

Kapás Szakrendelő - 
Tüdőkapacitás-mérés, szemészeti 
és bőrgyógyászati szűrés

Czeizel Intézet - Általános 
gyermekgyógyászati konzultáció

Szent Ferenc Kórház - EKG, 
ambubaba dietetikai konzultáció, 
vércukor és vérnyomásmérés, 
post-covid konzultáció 
és tanácsadás

Szent Magdolna Magánkórház - 
Felnőtt és gyermek dermatoszkópos 
anyajegyszűrés, nyugalmi 
helyzetben mért fittségi index, 
sportolási tanácsadás 
és mozgásszervi mérés, statikus 
talpterhelés vizsgálat

BFKH II. Kerületi Hivatala 
Népegészségügyi Osztály - 
kézmosás hatékonyságát mérő 
készülékkel érkeznek, bemutatják 
a helyes fogápolást fog-mulázs 
segítségével, mell önvizsgálat 
mell-mulázs segítségével, helyes 
táplálkozást támogató játékokkal 
és tesztekkel készülnek.

További információ: www.masodikkerulet.hu

SZÍNPADI PROGRAMOK*

A MECHWART LIGETBEN
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