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

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

(Folytatás a 2-3. oldalon.)

 Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
városrészünk minden lakójának

a II. Kerületi Önkormányzat nevében!

Dr. Láng Zsolt
polgármester

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

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

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

Április
 28-án, 10-17 óráig a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében (12. oldal).
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Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, marczi@marczi.hu

április 25. csütörtök 19.00 
GUZSALYAS 
MOLDVAI ÉS GYIMESI 
TÁNCHÁZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ismét könyvfesztivál a Millenárison

a ksH kÖnyvtár idén is részt vesz a Nemzetközi Könyvfesztiválon. A fesztivál időtartama alatt kiadványaikat 
50–60%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni a helyszínen és a könyvtárban egyaránt. A kötetek mellett tematikus 
térképekből és jubileumi képeslapokból is válogathatnak az olvasók, valamint a könyvtár iránt érdeklődők igénybe 
vehetik a négyhónapos ingyenes beiratkozási lehetőséget is. A KSH Könyvtár standja a B59-es jelzetű lesz.




