
Fókuszban az egészségügy, a zöldfelületek, 
a közösségi terek és az utak

A kerület idei, csaknem 27,5 milliárd forin-
tos kiadási főösszegű költségvetését a testület 
február 19-i ülésén fogadta el. A jelenlegi ke-
rületvezetés által összeállított éves költség-
vetések sorában ez a tizenharmadik. Dankó 
Virág alpolgármester a büdzsé hangsúlyos 
elemeit foglalta össze. Mint kiemelte: az idei 
év egyik legfontosabb lépését az egészségügy 
terén teszi az önkormányzat, hiszen az Egész-
séges Budapest Program keretében kiemelt 
kormányzati projektként valósulhat meg a 
Frankel Leó úti Egészségház. A beruházáshoz 
önrészként a kerület biztosítja az ingatlant, a 
későbbiekben pedig a kerületi egészségügyi 
intézmények összevonásának eredménye-
ként felszabaduló ingatlanok értékesítéséből 
származó bevételeket szintén az új, modern 
egészségügyi központra fordítják. Ugyancsak 
az idei év eredménye a közeljövőben elké-
szülő Adyligeti Park, amellyel kapcsolatban 
ki kell emelni, hogy közösségi tervezéssel 
valósulhat meg, azaz kialakításában leendő 
látogatóinak igényei, elvárásai teljes mér-
tékben teret kaptak. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A Frankel Leó úti Egészségház
főbejáratának látványterve
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2. OLDAL KÖZÉRDEKŰ BUDAI POLGÁR

HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21

Központi telefon: 346-5400 
Internet:www.masodikkerulet.hu
E-mail: info@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElYEZETT IroDáI

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

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

Ellátási Osztály
1024 Káplár utca 2/c-d,
100-as kapucsengő.
Tel.: 346-5700
E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30, valamint 
minden páros pénteken 
8.00-11.30-ig a Rezeda 
utca 10. szám alatt.

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek, 
Általános igazgatási ügyek

1021 Vadaskerti u. 13/a
Tel.: 346-5437,
E-mail: igazgatas@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-11.30

Intézményirányítási Osztály

1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu

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

Környezetvédelmi
Osztály

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5725
E-mail: kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöldszám: (06 
80) 204-965
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Hidegkúti Rendészeti 
Központ

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (24 órás ügyelet).
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

1023 Bécsi út 17-21. 
Tel.: 346-5599. Fax: 346-5515
E-mail: parkolas@masodikkerulet. hu

hétfő, kedd és csütörtök: 
9-17, szerda: 9-18, péntek: 
9-16

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös kép-
viselőknek (1024 Mechwart liget 1.).

II. KErülETI vároSFEJlESZTŐ ZrT.
ügYFÉlSZolgálATI IroDA

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

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

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

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

BUDAPEST FŐvároS KormánYHIvATAlA II. KErülETI HIvATAlA

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

Hétfő 7–17, kedd: 8–17, szerda: 
8–20, csütörtök: 8–18, péntek: 8–14 
Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől csü-
törtökig: 8–16, péntek: 8–12. 

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7–17, kedd: 8–17, szerda: 
8–20, csütörtök: 8–18, péntek: 8–14. 
Fizetés csak bankkártyával. Posta az 
épületben.

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

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

Hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16.30, 
péntek: 8–11.30

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

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

Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8–16.30
Péntek: 8–11.30

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.
hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@
budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu). 
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 
1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyom-
daipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 
2019. március 23., lapzárta: 2019. március 13. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. március 18.

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

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJÁNAK NYITVATARTÁSA: hétfőn és szerdán 10-18 
óráig, kedden és csütörtökön 8-15 óráig, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: (06 1) 212-5030 
(1024 Keleti Károly u. 13/b).
INgYENES JOgI TANÁcSADÁS a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés 
nyitvatartási időben a (06 1) 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 
30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.
facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás, minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 
között. Bejelentkezés nem szükséges.
KéPVISELőI IRODA: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselője) 
irodája hétfőn 12-16, szerdán 13-17, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei 
út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
AZ MSZP II. KERÜLETI SZERVEZETéNEK IRODÁJA hétfőn és csütörtökön 12-18 óra 
között, valamint kedden, szerdán és pénteken 10-16 óráig tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi 
pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 1027 Fazekas u. 
19–23. szám alatti irodában. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon 
nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi és 
munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 
224-0090-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén 16-18 
óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra között a Gyertyás 
vendéglőben (1028 Hidegkúti út 172.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 70) 
638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 
A DEMOKRATIKUS KOALÍcIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs minden hónap 
első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata Klubban, a 1126 Márvány 
utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája merül fel, kérik, hogy a 
(06 1) 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
A PÁRBESZéD MAgYARORSZÁgéRT helyi képviselője Kovács Márton. Fogadóóra elő-
zetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.
AZ éSZAK-BUDAI KISgAZDA POLgÁRI EgYESÜLET tisztelettel várja az érdeklődők 
jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.

Európai parlamenti választás: május 26.
Összhangban az uniós rendelkezésekkel és a hazánk Alaptörvényében foglaltakkal, 
az európai parlamenti választások magyarországi időpontját 2019. MÁJUS 26-
ra írta ki Áder János köztársasági elnök. A választással kapcsolatos tudnivalókról 
további részleteket következő lapszámunkban olvashatnak.

Tisztelt II. kerületi Polgárok!
A II. kerületi Választási Iroda a választási szervként működő szavazatszámláló 
bizottságokba tagok, illetve póttagok jelentkezését várja. A  jelentkezők közül a 
választás napján részt vevő tagokat (póttagokat) Budapest Főváros II. kerület Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete választja meg.

Azon választójogosultsággal rendelkező magyar állampolgárok jelentkezé-
sét várjuk, akik kerületünk állandó lakói. Nem lehet a szavazatszámláló bizottság 
választott tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, 
másik választási bizottság vagy iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jog-
viszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, valamint a választáson induló jelölt. 

Nem lehet a választási bizottság választott tagja továbbá: párt tagja, a választó-
kerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja, a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási 
szervvel, vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgá-
lati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
álló személy a közalkalmazott kivételével, illetve állami vezető. A jelentkezéseket 
a magyarosi.szilvia@masodikkerulet.hu e-mail-címen, illetve a (06 1) 346-5561-es 
telefonszámon fogadjuk 2019. március 22-én (péntek) 14 óráig.

dr. Szalai Tibor jegyző, a Választási Iroda vezetője
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A II. és III. Kerületi Bíróság új, Lajos utcai 
épületének február 26-án tartott ünnepélyes 
átadásán Handó Tünde, az Országos Bírósá-
gi Hivatal (OBH) elnöke elmondta, az OBH 
stratégiai célja a bírósági épületek megújítá-
sa. Magyarországon 188 bírósági épület van, 
ebből hetvenöt műemlék vagy műemléki jel-
legű, ezt kell összeegyeztetni a XXI. századi 
követelményekkel. 

– A bírósági menedzsmentnek az a célja, 
hogy a bíráknak jó munkakörülmények kö-
zött csak az ítélkezéssel kelljen foglalkozniuk. 
Az ítéletekből ismerszik meg a bíró, a bíróság, 
az igazságszolgáltatás pedig az állam lelkiis-
merete – mondta Handó Tünde, majd hozzá-
tette: a kiegyezés aranykorához hasonlítható a 
magyar bíróságok jelenlegi helyzete. 

Láng Zsolt II. kerületi polgármester beszédé-
ben azt emelte ki, hogy a bíróságok, az önkor-
mányzatok és az állami intézmények egymásra 
utaltak. Az emberek akkor érezhetik magukat 
biztonságban, ha ezek az alapvető rendszerek 
jól működnek, biztos pontot jelentenek, és 
veszélyes, ha támadják őket – fűzte hozzá.

Kovács József, a II. és III. kerületi bíróság el-
nöke elmondta, hogy az évek során a bírósá-
gi dolgozók száma nyolcvanról százhuszonöt 
főre emelkedett, a bíróság alapterülete viszont 
nem nőtt, így kézzelfogható volt a zsúfoltság a 
Miklós utcai épületben.

Polgárné Vida Judit, a Fővárosi Törvényszék 
elnöke a rendezvényen elmondta: a II. és III. 
kerületi bíróság 1991-es létrejötte óta kinőt-
te a III. kerületi, Miklós utcai épületét, és az 
infrastruktúrája sem felelt meg a követel-

Új épületbe költözött a II. és III. Kerületi Bíróság
A bíróságokon országszerte tizenegyez-
ren dolgoznak, évente másfél millió ügyet 
intéznek. Több millió ember fordul meg a 
bírósági épületekben, ezért szimbolikus je-
lentőségük mellett nem mindegy, milyen ál-
lapotban vannak. A II. és III. Kerületi Bíróság 
február elején a zsúfolt és elavult Miklós 
utcai épületből a XXI. századi igényeket tel-
jes mértékben kielégítő Lajos utcai épületbe 
költözött.
 

ményeknek. Az új, a III. kerületi Lajos utca 
48–66. szám alatti irodaépület azonban jó 
munkakörülményeket biztosít.

Három emeleten több mint négyezer négy-
zetméteren valósították meg a bíróság haté-
kony működéséhez szükséges elrendezést. 

A modern ügyfélcentrum mellett külön gyer-
mekmeghallgató-, mediációs szoba, illetve 
tanú-, ügyvéd- és ügyészváró is létesült. A bí-
róság húsz tárgyalóterméből kettőben a táv-
meghallgatási és tárgyalótermi kép- és hang-
rögzítés technikai feltételeit is kialakították. 
Az új létesítményben az ügyfelek komplexen, 
egy helyen intézhetik ügyeiket. A Lajos utcai 
új helyszínt a II. kerületiek is könnyebben el 
tudják majd érni, megközelíthetősége tömeg-
közlekedési eszközökkel is jó. Az új épületben 
az igazságszolgáltatáshoz méltó, XXI. századi 
körülmények között intézhetik peres ügyeiket 
mind a II., mind a III. kerületiek, és a bírósági 
dolgozók is kiváló körülmények között végez-
hetik a munkájukat. ld

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Láng Zsolt polgármester és Kovács József, 
a II. és III. kerületi bíróság elnöke

Az új létesítményben az ügyfelek egy helyen intézhetik ügyeiket

BUDAPESTI II. éS III. KERÜLETI BÍ-
RÓSÁg, 1036 Lajos u. 48–66., Leve-

lezési cím: 1300 Bp. Pf.: 22., központi 
telefonszám: (06 1) 430 6500, ügyfélfoga-
dás az ügyfélcentrumban történik: hét-
főn, kedden, csütörtökön és pénteken 
8.15–11.00-ig, szerdán 8.15–15.30-ig.Külön gyermekmeghallgató- és mediációs szobát is létesítettek
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Milyen szakmai és emberi alapelvek hatá-
rozták meg a kerület gazdálkodását az elmúlt 
három ciklusban?

Az első pillanattól abban hittünk, még-
hozzá csapatként hittünk abban, hogy a köz-
pénzből megvalósított közösségi feladatokhoz 
ugyanolyan felelősséggel és igényességgel kell 
hozzáállni, mint amikor saját vagyonunkkal 
gazdálkodunk. A hivatalban természetesen 
megvolt és ma is megvan az a professzioná-
lis szakmai háttér, ami szükséges feltétele a 
színvonalas munkának, de szerintem az elmúlt 
tizenkét év eredményeiben ugyanilyen jelen-
tős szerepet játszik az emberi hozzáállás: az el-
kötelezettség és az a munkabírás, amely nélkül 
nem lehet elvégezni az évről évre jelentkező, 
rengeteg kihívást rejtő feladatot. 

Hogyan emlékszik vissza az első, önök által 
összeállított költségvetésre?

2006-ban egy olyan kerületet vettünk át, 
amely korábbi, hatalmas ingatlanvagyonának 
értékesítéséből finanszírozta működési kiadá-
sainak jó részét. Azaz miközben a költések jócs-
kán meghaladták a rendes bevételeket, csak 
azért nem küzdött a városrész költségvetési 
hiánnyal, mert felélte a vagyonát, és erre ala-
pozta gazdálkodását. Ezzel szemben alapelvnek 
gondoltuk, hogy felelősen és fenntarthatóan 
kell gazdálkodni. Már az első általunk megal-
kotott, 2007-es költségvetés összeállításakor 
megvizsgáltuk a legkisebb költségvetési tételt 
is. Megnéztük az indokoltságot, a más módon 
való helyettesíthetőséget, a teljes rendszerhez 
hozzáadott értéket. Ahol kellett módosítottunk 
a struktúrán vagy ésszerűbben szerveztük meg 
a folyamatokat. Ezzel olyan megtakarításokat 
lehetett elérni, amelyeknek köszönhetően 
mindjárt az első költségvetésünk egyensúlyt 
teremtett a források és a kiadások oldalán, 
és megszüntette a vagyonfelélést. Sajnos ek-
korra a kerület hajdani ingatlanvagyona már 
töredékére olvadt. A fenti elvekből adódóan 
alapvetésként kezeltük azt is, hogy mindenkor 
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás nélkül terve-
zünk. Így tartottuk helyesnek, és a 2008-ban 
begyűrűző recesszió visszaigazolta megfont-
oltságunkat. Ma úgy látom, alapvetően ennek 
a kezdeti lépésnek köszönhetően tudott kerü-

letünk megszorítások nélkül talpon maradni a 
válság éveiben, sőt, még visszafogott fejleszté-
sekre is mindenkor jutott lehetőség.

Mi volt a legfontosabb célkitűzésük?
Minden döntésünknél párhuzamosan két 

célt igyekeztünk szem előtt tartani. Az egyik 
az volt, hogy a továbbiakban ne feléljük, ha-
nem minél inkább gyarapítsuk a kerület va-
gyonát. A másik, hogy egyensúlyt teremtsünk 
a különböző ágazati feladatok és fejlesztések 
között. Az első évek a „tűzoltásról” szóltak, hi-
szen ellátórendszereink óriási elmaradások-
kal küzdöttek. Voltak olyanok, mint például 
az óvodai ellátás, amelyek kapacitáshiányban 
szenvedtek, más területeken pedig – ide sorol-
hatnám az egészségügyi intézményeinket vagy 
a közutakat – a rendkívül leromlott műszaki 
állapot okozta a problémát. Mindkét típusú 
hiányosság orvoslása erősen forrásigényes, 
és messze túlmutatott az akkori költségveté-
si kereteken. Ezért választottuk azt az utat – a 
milliárdos hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás 
helyett –, hogy lemondtunk a nagy, látványos 
beruházásokról, viszont minden fejlesztési te-
rületen haladtunk előre évről évre, lépésről 
lépésre. Bár az elvárások nagyok voltak, és tud-
tuk, hogy a lakossági igények jogosak, tartottuk 
magunkat ahhoz, hogy addig nyújtózkodunk, 
ameddig a takarónk ér. Józanok és következe-
tesek tudtunk maradni, aminek köszönhetően 
felépítettük és megőriztük a kerület gazdálko-
dási egyensúlyát.

El lehetett-e kerülni, s ha igen, akkor 
hogyan, hogy ez az egyensúly visszahúzza a 
fejlesztéseket?

Fejlesztésekre mindig van igény, és min-
dig nagyobb mértékben, mint ahogyan azt a 
lehetőségek engedik. Különösen akkor, ha 
megelőző évtizedek hiányosságait kell pótol-
ni. Mivel saját forrásaink a kívánatostól mesz-

sze elmaradtak, mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy külső támogatásokkal tud-
juk gyorsítani a fejlődést. Számos uniós vagy 
kormányzati finanszírozással kiegészített be-
ruházást tudtunk megvalósítani, amire óri-
ási szükség volt. Ennek első és legfontosabb 
feltétele az volt, hogy már korán, a pályázati 
időszakot jóval megelőzően projektekben kez-
dünk gondolkodni. Éveket szántunk fejleszté-
si programok tervezésére, előkészítésére, így 
amikor a pályázati lehetőségek megnyíltak, 
sokakkal ellentétben nekünk már kész cso-
magjaink voltak. Ez az előrelátás nagy verseny-
előnyt szerzett a kerületnek, mert a pályáza-
toknál rendszerint rövid beadási határidőkkel 
kell megbirkózni. Példaként a Frankel Leó úti 
Egészségházat említeném, amelynek az első 
tanulmányai és tervei 2013-ban készültek el, 
az évek során egészen az építési engedélyekig 
jutottunk, majd 2017-ben az Egészséges Buda-
pest Program keretén belül kiemelt kormány-
beruházás válhatott belőle. Sikeres megvaló-
sulása esetén a kerület valaha volt legnagyobb 
fejlesztése lehet, amelynek sikere szerintem 
minden lakosunk számára lényeges, hiszen a 
színvonalas és korszerű betegellátás vitatha-
tatlanul mindannyiunk legfontosabb igényei 
közé tartozik.

Tervez-e változtatást a jövőben a gazdál-
kodás terén?

Az első pillanatoktól kezdve következete-
sen és szigorúan gazdálkodtunk. Ez szükséges 
volt, és szükséges marad akkor is, ha a feltéte-
lek javultak. Ma már ezt talán sokan látják és 
belátják. Nem elég azonban következetesnek 
lennünk, el is kell tudnunk fogadtatni dön-
téseinket. Ehhez érthető és átlátható rend-
szerek kellenek, így az erre való törekvés is 
változatlan. Amiben folyamatos megújulást 
várok magamtól és kollégáimtól, az a szán-
dék és képesség, hogy feltárjuk a kínálkozó 
lehetőségeket és jól alkalmazkodjunk a kül-
ső világ változásaihoz. Egy település, kerület 
gazdálkodásában kisebb szerephez jutnak az 
általános „receptek”. Nekünk mindig azt a 
megoldást kell megtalálnunk, ami nekünk, 
itt, a II. kerületben a legjobb. Most például 
azon dolgozunk, hogyan lehetne további 
többletforrásokat bevonni a közutak és jár-
dák felújításába. Ezek rossz állapota ugyanis 
továbbra is városrészünk egyik legnagyobb 
problémája, amelynek felszámolásával a rö-
vid amortizációs ciklus miatt még kedvező 
költségvetési helyzetben is szinte lehetetlen 
megfelelő ütemben haladni. Rengeteg pénzt 
költünk erre a feladatra, de jelen rendszerben 
csak szélmalomharcot vívunk. Úgy tudnám 
tehát összefoglalni, hogy az elmúlt tizenkét év 
elkötelezettségével és következetességével, de 
folyamatosan tanulva és megújulva végezzük 
feladatainkat.

Következetesség, átláthatóság, 
helyi megoldások, organikus fejlődés

Nemcsak a II. kerület és Budapest, hanem 
a mikrogazdasági feltételek és a makro-
gazdasági környezet is gyökeres változá-
sokon ment keresztül az elmúlt tizenkét 
évben. Túlzás nélkül állítható, hogy szinte 
lehetetlen összehasonlítani a 2006-os vi-
szonyokat a maiakkal, ezért arra kértük 
Láng Zsolt polgármestert, hogy az idei 
költségvetés apropóján adjon szubjektív 
összefoglalót a kerület gazdálkodásának 
legutóbbi tizenkét évéről.
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A II. kerület idei költségvetéséről

FEBRUÁRI TESTÜLETI ÜLéSEK. A II. Kerületi Önkormány-
zat képviselő-testülete az idei költségvetés általános vitáját 
február 12-én tartott ülésén kezdte meg, majd a február 
19-én tartott ülésén elfogadta (14 igen, 2 nem és 5 tar-
tózkodás mellett) a 27,4 milliárd forint főösszegű büdzsét. 

A testület arról is határozott, hogy a HungaroControl 
Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Program pályázatán 
a II. Kerületi Önkormányzat a Hidegkúti Családi Iránytű 
Egyesület bevonásával vesz részt. Sikeres pályázat esetén 
a civil szervezet Hidegkúti Sportparádé nevű programját 
támogatja a légiforgalmi szolgáltató.

NAPIREND ELőTT (II. 19.). Láng Zsolt polgármester 
beszámolójában többek között elmondta, hogy Varga Előd 
Bendegúz képviselő (Kerületünk az otthonunk-frakció) 
a január 29-én tartott testületi ülésen az Áldás iskola 
szennyvízcsatornájának meghibásodásával kapcsolatban 
az intézményben terjengő kellemetlen szagok miatt szólalt 
fel, kérve, hogy az önkormányzat segítse elő a probléma 
megoldását.

– Megkerestük a Közép-Budai Tankerületi Központot, 
ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a hibát még január 
24-én elhárították az intézményben – jelezte a polgármester.

Varga Előd Bendegúz képviselő napirend előtti fel-
szólalásában elmondta, hogy amikor legutóbb szóvá tette 
a tarthatatlan állapotokat, akkor nem volt megoldva a 
probléma. Láng Zsolt polgármester további, személyes 
egyeztetést javasolt az ügyben.

Varga Előd Bendegúz azt is szóvá tette, hogy a Cimbalom 
utcában zajlik egy építkezés, a szállítás során azonban a 
Józsefhegyi utcát is használják, amit tudomása szerint a 
barlangok miatt nem lehetne. A polgármester felhívta a fi-
gyelmet, hogy a Városrendészet ellenőrizni fogja a környéket.

Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezető-
je elmondta, hogy a SZOT-szálló építésével kapcsolatban 
olyan jelzés jutott el hozzá, miszerint a szállítást végző 
billencseket nyergesvontatókra cserélték, így nagyobb 
tehergépjárművek közlekednek a környéken, ami miatt 
a késő délutáni, illetve a kora esti órákban megnőtt a 
terhelés.

– A 4-es és 6-os villamos II. kerületi vonalán felújítást 
terveznek a nyár folyamán – említette meg a képviselő. – 
Ugyanakkor információim szerint elkezdődik a Széna tér és a 
Pasaréti út felújítása is. Ugyan nem II. kerületi a beruházás, de 
ha van rá hatásunk, akkor kövessünk el mindent, hogy legye-
nek összehangolva a munkálatok, ne legyen forgalmi káosz 
és a kerületi lakosokat csak a legkisebb mértékben zavarja.

Láng Zsolt polgármester elmondta, felkérik a Városrendésze-
tet, hogy ellenőrizze a tehergépjármű-forgalmat a SZOT-szálló 
építkezésénél. Hozzátette, a szerkezetépítésnek várhatóan 
vége lesz egy-két hónapon belül, és a környék mentesülhet 
az építkezéssel járó kellemetlenségektől. 

– A 4-6-os villamos pályájának a rekonstrukciója, illetve 
a többi beruházás esetében ügyelünk arra, hogy összehan-
golt legyen a munka és a lehető legkisebb kellemetlenséget 
okozza a lakóknak – emelte ki a polgármester. – A Pasaréti 
út felújítása bizonyosan fog kellemetlenségeket okozni, de a 
nem II. kerületi fenntartásban lévő utak közül talán a legtöbb 
panasz innen érkezik. Aki végigmegy rajta, tapasztalhatja a 
felújítás szükségességét. 

A KöLTSégVETéSI VITA SORÁN ELHANgZOTT
A költségvetési vita során (II. 12.) Őrsi Gergely, a Kerületünk 
az otthonunk-frakció vezetője azt hangsúlyozta, hogy ugyan 
örülnek minden beruházásnak és támogatják mindazt, ami 
a II. kerület fejlődését szolgálja, de úgy érzik, érdekes egy-
beesés, hogy most nő a bevétel és a költségvetés kiadási 
összege, amikor választási év van. A képviselő elmondta, hogy 
a dologi kiadások 18,66 százalékkal emelkedtek. Jelezte azt 
is, hogy a társasházak felújításának támogatására fordított 
pénz 50-ről 100 millió forintra nőtt. 

– Tavalyi módosító indítványunk is a növelést szorgal-
mazta, de akkor azt a választ kaptuk, hogy a társasházak 
nem rendelkeznek az ennek megfelelő önrésszel. Kérdésem 
az is, mi az oka, hogy a polgármesteri hivatalhoz tartozó 
intézményeknél a beruházási keret 25 millió forintról 185 
millió forintra nőtt, illetve a pályázati önrészre fordítható 
összeg 250 millió forintról 25 millióra csökkent, illetve, mire 
vonatkozik a Klebelsberg Központnak szánt 100 millió fo-
rintos támogatás. 

A frakcióvezető megjegyezte, az előző évek költség-
vetési vitái során jelezték, hogy kevés az olyan fejlesztés, 
amit az önkormányzat saját finanszírozásában évről évre 
elvégezhetett volna. Hozzáfűzte: annak örülnének, ha min-
den évben egyenlő arányban kerülne sor a fejlesztésekre.

Dankó Virág alpolgármester a kérdéses összegekkel 
kapcsolatos válaszában elmondta, hogy a kiadási főösszeg 
növekedésének oka a külső források – központi költség-
vetési és fővárosi önkormányzati támogatások – bevonása, 
amelynek révén jelentősen nőtt a kerület mozgástere a 
fejlesztéseknél.

– A társasházak támogatásának összege már tavaly is 
magasabb volt az előző éviekénél, és figyelembe kell venni 
azt, hogy a házak időnként lassan számolnak el a pályázati 
pénzekkel, így jelentős fel nem használt maradványösszeg 
képződött, ami megjelenik a költségvetésben. Az önkor-
mányzati ingatlanok esetében tavaly általános felmérését 
végeztek, a felújítási csomag mostanra készült el, ezért 
magasabb az összeg.

Az alpolgármester jelezte, hogy az iskolákat működtető 
Közép-Budai Tankerületi Központnak szánt 100 millió forint-
ból a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületek 
állagmegőrzését, karbantartását végezheti el az intézmény. 
Erről tételesen el kell számolniuk kerületünk felé. Dankó Vi-
rág elmondta, hogy a pályázati önrészként szolgáló forrás 
azért kevesebb idén, mert az uniós lehetőségek szűkültek, és 
jelenleg nincs olyan pályázat, amely több forrást igényelne. 
Hangsúlyozta, a költségvetés alapelvei változatlanok, egy 
stabil és végrehajtható büdzsé készült a II. kerület számára.

Az alpolgármester végül hozzátette, hogy azért sem érti 
teljesen Őrsi Gergely frakcióvezető problémáját, és inkább 
valami értelmezési gondot lát mögötte, mert a Kerületünk az 
otthonunk frakció által benyújtott módosító javaslatok több 
mint fele olyan tételeket tartalmazott, amelyekkel a készítők 
már eleve terveztek a költségvetésben, sőt, minden esetben 
az ellenzék által javasoltnál magasabb összegben. Az ön-
kormányzat vezetése tehát egyértelműen és bizonyíthatóan 
elkötelezett ezekben a témakörökben is.

(Folytatás az 1. oldalról.)

– A kerület szempontjából szintén jelentős 
fejlődés a Máriaremetén épülő uszoda idei be-
fejezése – mondta Dankó Virág alpolgármester. 
– Ezen a területen korábban lakópark-beru-
házást terveztek, azonban 2006 után sikerült 
önkormányzati tulajdonban megtartani, majd 
a valós igényekhez igazodva sportcélú, közös-
ségi beruházásra hasznosítani. Az uszodaépület 
megvalósításához a kormány korábban 500 mil-
lió forint támogatást adott, a beruházási költség 
hetven százaléka pedig TAO forrásból származik. 
Most a terület rendezésének utolsó lépésére is 
sor kerülhet: a fővárostól háromszáz millió fo-
rintot, a központi költségvetésből pedig további 
egymilliárd forintot kaptunk, egy mindenki által 
szabadon használható, komplex közösségi- és 
szabadidőpark kialakítására. Idén is folytatódik 
a kerületi zöldfelületek megújítása, kialakítása, 
amely az éghajlatváltozás miatt újabb feladato-
kat is jelent, hiszen a korábban bevált típusok 
helyett sok helyen új, szárazságtűrő növények 
telepítésére van szükség. Városrészünk gazdag 
kulturális élete eddig is kuriózum volt, hiszen 
egyetlen másik kerület vagy hasonló adottságú 

település sem mutathat fel két olyan kulturális 
közintézményt, mint nálunk a Marczibányi Téri 
Művelődési Központ és a Klebelsberg Kultúr-
kúria. Az idei évről szólva ezen a területen min-
denképpen érdemes kiemelni, hogy a Marczi 
saját, a Földessy Margit Drámastúdióval létre-
hozott produkciói kerületen kívüli érdeklődésre 
is számot tartanak, így bevételeket hoznak, ami 
egy új modellt valósít meg a helyi kultúra finan-
szírozásában. Annak ellenére, hogy az iskolák 
fenntartása már nem önkormányzati feladatkör, 
továbbra is partnerek vagyunk abban, hogy a ke-
rület oktatási intézményeiben a tanulók fejlődé-
sét, oktatási körülményeinek javítását célzó fej-

lesztések valósuljanak meg, sok esetben a helyi 
intézményben működő szülői alapítványokkal 
összefogásban.  Erre a célra 100 millió forintos 
keretet biztosítottunk. Az őszre elkészülő Ka-
darka utcai új óvodaépületnek is köszönhetően 
mára sikerült orvosolni a korábbi óvodai férő-
helyhiányt. Komoly erőforrásokat igényelt az 
elmúlt években, hogy immár elmondhassuk, 
minden II. kerületi jelentkező gyermeket el tu-
dunk helyezni intézményeinkben. Mostantól 
ezen a téren a csoportokon belüli létszámok 
csökkentésére összpontosíthatunk. Önként 
vállalt feladatainkkal kapcsolatban kiemelném 
a hulladékgazdálkodás területét. Fontos tud-
ni, hogy a szemétszállítás nem a helyi önkor-
mányzat feladata. Kerületünk mégis évről évre 
sok tízmillió forintot költ az illegálisan lerakott 
hulladékok elszállítására. Ezek valójában ab-
lakon kidobott összegek, jelenleg mégis szük-
ségesek kerületünk rendezettsége érdekében. 
Igyekszünk ezért egyre több olyan szolgáltatást 
bevezetni, és olyan szemléletformáló progra-
mokat indítani, amelyek hozzájárulnak a köz-
területekre, erdőszélekre kipakolt, sokszor ve-
szélyesnek minősülő hulladék mennyiségének 
csökkentéséhez.

Dankó Virág alpolgármester
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Utak és járdák épültek tavaly kerületszerte
A korábbi években a közlekedé-
si infrastruktúra – utak és járdák 
építése, felújítása – fejlesztésére 
a II. Kerületi Önkormányzat évi 
közel egymilliárd forintot köl-
tött, tavaly a ráfordítások elérték 
az 1,2 milliárdot. A felújítások 
mellett közlekedésbiztonsági fej-
lesztéseket is végeztek.

Tavaly útépítés zajlott a Bimbó úton, a Hunyadi utcában (képünkön), 
a Kevélyhegyi utcában, a Kinizsi Pál utcában, a Noémi utcában, a Mar-
czibányi téren, a Muraközi, a Pentelei Molnár és a Véka utcában, vala-
mint kiszélesítették a Templom utcát a híd és a Temető utca között.

A Budapest Közút Zrt. megbízásából tavaly út- és járdafel-
újítás zajlott a Vérhalom téren (képünkön), a Szemlőhegy, 
valamint a Vérhalom utcában. A fővárosi hídfelújítási prog-
ram keretében elvégezték a Battai lépcső Ördög-árok feletti 
hídjának rekonstrukcióját.

A biztonságosabb gyalogosközlekedés érdekében az önkormányzat gyalogátkelőhe-
lyet alakíttatott ki a Bimbó úton az Alsó Törökvész út csomópontban, a Máriaremetei 
út–Bölény utca találkozásánál, a Törökvész út 13. számnál (képünkön) és a Cimbalom 
utca–Vérhalom tér csomópontban.

Tavaly járdát vagy kerékpárutat építettek több szakaszon a Balogh Ádám, a Ditró 
(képünkön), a Kadarka utcában és a Labanc úton, a Máriaremetei úton, az Orló 
utcában, a Párás utcánál, a Szabadság, a Volkmann és a Zivatar utcában, valamint a 
Zsíroshegyi úton és az Ördögárok utcában.

A nyugalmasabb és biztonságosabb utcák érdekében tavaly is 
több helyszínen épült forgalomcsillapító küszöb: Áchim András 
utca–Patróna utca csomópont, Községház utca, Kerényi Frigyes 
utca, Pasaréti út–Napraforgó utca (képünkön) csomópont, Sza-
badság utca–Kadarka utca csomópont, Vihorlát utca (három 
helyszínen). A Temető utcában a templom melletti területen 
pedig parkoló épült.

ForgAlomcSIllAPÍTáS

gYAlogáTKElŐHElYEK

UTAK

JárDáK

FŐvároSI FEJlESZTÉSEK
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Hetek óta visszatérő téma a sajtóban, hogy a fő-
városi kerületek fizetőparkolásával kapcsolato-
san kizárólag súlyos visszaélések, anomáliák ta-
pasztalhatóak, a parkolás intézménye pedig nem 
a fizető zónákban élők mindennapjait teszi élhe-
tőbbé, hanem csak a fideszesek pénzlenyúlását 
szolgálja. Igaz, legutóbb feltűnt a bűnösök között 
Karácsony Gergely és szoci szövetségesei is.

Arról azonban már kevesebbet hallhatunk, ol-
vashatunk, hogy a Demszky-éra alatt a Fővárosi 
Önkormányzat saját cége, a Parking Kft. milyen 
sikertelenül, és konkrétan veszteségesen üze-
meltette a legforgalmasabb közterületeken lévő 
parkolóhelyeket. Az is kimarad, hogy a fővárosi 
parkolás jelenlegi – az önkormányzati törvény 
kétharmados szabályai szerint – rendszerében 
a zónák kijelölése, a díjszabás megállapítása a 
Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatásköre, tehát 
egységes, míg az üzemeltetést a kerületeknek 
kell végezniük. (Tény, hogy végezniük és nem 
végeztetniük más cégekkel.) Nyilván nem az a 
cél, hogy objektíven beszéljenek az emberek 
valamiről, valódi problémák és javaslatok han-
gozhassanak el – például a leghatékonyabb és 
legjobban kontrollálható szervezeti egységek 
nagyságának kérdése, vagy a zónahatárok fo-
lyamatos kitolódásának hatásai –, hanem az, 
hogy le lehessen járatni a kerületeket, (nyilván 
nem mellékesen döntő többségüket a választók 
akaratából kormánypárti polgármester veze-
ti,) be lehessen bizonyítani, hogy milyen rossz 
helyre kerülnek az adófizetők parkolásra szánt 
forintjai. Egy szélsőséges portál újságírójának 
pedig manipulatív módon odáig sikerült egy ko-
moly cikksorozat mellékes zöngéjében eljutnia, 
hogy a II. kerületet is a „Centrum parkolási bi-
rodalom” részeként nevezte meg. Ez pedig nem 
csúsztatás, hanem hazugság, rágalom.

Miközben néhány dolog a témában, amit lát-
tam-olvastam, engem is mélyen megdöbben-
tett, sőt fel is háborított, mégis bátorkodom 
a közvéleményt nagymértékben befolyásoló 
budapesti polihisztorok állításainak néhány 
elemével szembehelyezkedni. Elöljáróban: én 
nem értek mindenhez, nem is vagyok meg-
győződve, hogy mindenben igazam van, de 
azért huszonegy év önkormányzati munkával 
a hátam mögött – amiből tizenhárom évet ve-
zetőként dolgoztam – talán nem túl merész vál-
lalás rávilágítani néhány aspektusára ennek a 
kérdésnek. Legfőbb okom pedig gondolataim 
leírására az, hogy mindig is elleneztem az álta-
lánosítást, a kollektív bűnösség alkalmazását, 
az emberek manipulálását. A tényeket, a valós 

adatokat pedig mindennél fontosabb érveknek 
gondolom. Az sem mellékes, hogy a parkolóőr, 
a közterület-felügyelő, még a polgármester is 
ember. Biztos van ilyen és olyan, ahogyan az 
asztalosok, a bankárok, a tanárok, a mérnökök, 
még a bírók között is.

Nézzük akkor a konkrétumokat. Budapest 
Főváros II. kerületében 2001 óta a Centrum 
Kft. bonyolította a parkolást. Tízéves, nehe-
zen felbontható volt a szerződése. 2006-tól, 
polgármesterségem kezdetétől (amelyet Hor-
váth Csabától vettem át, pontosabban nyertem 
el a választáson) a parkolási zónák bővítései-
nek működtetését – melyet minden esetben a 
helyben élő és lakóhelye körül megállni nem 
tudó lakosság kér – nem tíz évre, csak az ere-
deti szerződés lejártáig, 2011-ig kötöttük meg. 
A szerződések lejártakor kiléptünk a rendszer-
ből, nem hosszabbítottunk az említett céggel.

Az elszámolások és az átadás-átvétel után a 
polgármesteri hivatal saját szervezetén belül 
létrehoztuk a parkolási csoportot, a lakosság 
számára szinte észrevétlenül, de fennakadást 
biztosan nem okozva magunk szerveztük meg 
és vettük át a parkoltatási feladatokat. Köztiszt-
viselőkkel, munkavállalókkal, parkolóőrökkel, 
ügyfélszolgálatosokkal, technikusokkal és jo-
gászokkal.

Semmilyen tevékenységet nem szerveztünk 
ki, még az automaták karbantartását is csak a 
végső esetben – ha magunk nem tudjuk meg-
oldani – végeztetjük külső vállalkozóval. Min-
den befizetett parkolási forinttal el tudunk 
számolni, a folyamatok jól dokumentáltak, 
ellenőrizhetőek. És az is tény, hogy – noha a 
parkolási rendszerek működtetése fő szabály-
ként forgalomtechnikai célokat szolgál – min-
den évben fel tudunk mutatni 500 millió forint 
körüli „hasznot”, amit kizárólag út- és járda-
felújításra, közlekedés- és parkolásfejlesztési 
célra fordítunk.

Végezetül pedig még egy aprócska tény, 
amely talán tovább árnyalja az ebben a témá-

ban oly mértékben leegyszerűsített kijelen-
téseket. A Fővárosi Önkormányzat a Parking 
Kft. megszüntetése óta (önkormányzati cég-
ként jogilag nem, gyakorlatilag csődbe ment) 
nem működtette a saját maga által kijelölt 
parkolási zónák saját – nem kerületi – köz-
területein a parkolást. Például a bel-budai 
Duna-parton. Megoldásként, a hatékonyság 
és az egységesen védendő területek érdeké-
ben – más kerületekhez hasonlóan – szer-
ződést kötött a főváros és a II. kerület ezen 
területek parkolásüzemeltetésére. A kerület 
végezte az eszközberuházást és végzi a teljes 
szolgáltatást, ennek költségeit levonva pedig a 
„haszon” 85 százaléka a közterület tulajdono-
sát, a Fővárosi Önkormányzatot illeti. A II. ke-
rület esetében 2019 második félévétől (ami-
kortól a kötelező parkolóautomata-beszerzés 
költsége megtérül) évi, nagyságrendileg 120 
millió forintot fogunk átutalni a budapesti 
költségvetésbe.

A fizetőparkolás egy kis szelete a fővárosi 
közigazgatás hatalmas rendszerének. Ennek 
pedig a II. kerület érintett területei egy to-
vábbi szeletét képezik. De ha most valakik 
ezt helyezték reflektorfénybe, akkor fontos 
ebben a szegmensben is a tisztánlátás. Eze-
ket a tényeket azonban csak azoknak ajánlom 
figyelmébe, akik szeretik a nemzet fővárosát, 
szeretnek értelmes és konstruktív eszmecse-
réket folytatni és nem utolsó sorban dolgozni 
a közjóért. Akik tudnak különbséget tenni jó 
és rossz között, nem szeretik a manipulációt 
és az élet minden területén keresik az igaz-
ságot. Persze lehet, hogy ezek nagyon maradi 
elvárások, mégis hiszem, hogy sokunkban 
megvannak.

Láng Zsolt,
a II. Kerületi Önkormányzat polgármestere

és a Fővárosi Önkormányzat
Tulajdonosi, Gazdasági

és Közterület-hasznosítási Bizottságának
elnöke

Néhány gondolat és tény a fővárosi parkolásról
A II. kerületben minden befizetett parkolási forinttal el tudunk számolni

Az elmúlt időszakban a fővárosi kerületek 
fizetőparkolásáról cikkezett a sajtó. A Man-
diner.hu internetes portálon Láng Zsolt pol-
gármester osztotta meg gondolatait a II. ke-
rületi parkolási rendszer átláthatóságáról, 
elsődleges forgalomszabályozó jellegéről és 
pénzügyi részleteiről. A március 7-én meg-
jelent cikket az alábbiakban adjuk közre.
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Láng Zsolt polgármester a Szent János Kórház 
új megbízott főigazgatójával, dr. Takács Pé-
terrel folytatott megbeszélést február 27-én, 
akivel áttekintették a közeljövőt érintő leg-
fontosabb feladatokat és a fejlesztési elkép-
zeléseket. Takács Péter 2005-ben szerzett 
orvosi diplomát a Semmelweis Egyetem Ál-
talános Orvostudományi Karán. Korábban a 
Szent János Kórház járóbeteg-ellátási igaz-
gatója volt és a finanszírozási osztályt vezet-
te. Ekkor, az ő koordinálásával született meg 
a Közép-Budai Centrumkórház koncepciója 
az Egészséges Budapest Program keretében. 
2017 júliusától az EMMI Egészségpolitikai 
Főosztályának vezetőjeként számos fontos 
terület felügyeletét látta el. Az  általa veze-
tett szervezeti egység hatáskörébe tartozik 
csaknem a teljes egészségügyi ellátási tevé-
kenység (mentés, sürgősségi ellátás, alap-
ellátás, népegészségügy, közegészségügy és 
járványügy) kontrollja. Sokszínű és szerte-
ágazó feladatköréből fakadóan a szakember 
közvetlen kapcsolatot tartott fent az ellátás 
„frontvonalában” dolgozókkal, mentősök-
kel, az ápolási szakma és az orvos-szakmák 
képviselőivel. 

– Örömmel vállaltam el a Szent János Kór-
ház és a Kútvölgyi Tömb egyesülésével járó 

Egyeztetés a Szent János Kórházról

nagy munkát. Szintén orvos feleségemmel 
és négy gyermekünkkel budai polgárok va-
gyunk, így remélem, hogy irányításom alatt 
a szívemhez közel álló intézményekből Kö-

zép-Buda és az agglomeráció 250 ezer fős la-
kosságának ellátását hosszú távon biztosító 
centrum fejlődik majd – mondta a találkozót 
követően dr. Takács Péter.

Több százan jelentkeztek a Budai Polgár 
február 23-i számában meghirdetett és 
március 7-én zárult zászlóigénylési akci-
óra. A II. Kerületi Önkormányzat vezetése 
ezúton is köszöni, hogy ilyen sokan kértek 
nemzeti színű zászlót, és örülnek a számos 
pozitív visszajelzésnek is.

Ezúton tájékoztatják az igénylőket, hogy 
a zászlókat és a hozzájuk tartozó rudat sze-
mélyesen tudják átvenni a Városfejlesztő Zrt. 
ügyfélszolgálati irodájában, illetve a Klebels-
berg Kultúrkúriában (részleteket lásd lent). 
Kérik, hogy az átvételkor a közös képviselők 
hozzák magukkal a képviseleti jogosultsá-

got igazoló okmányukat, a háztulajdonosok 
pedig lakcímkártya felmutatása ellenében 
vehetik át az igényelt zászlót. Amennyiben 
a közös képviselő vagy a tulajdonos azt 
nem tudja átvenni, úgy valakinek írásbeli 
meghatalmazást kell írnia. Épületenként 
egy lobogó, illetve egy zászlórúd vehető át, 
átvételi elismervény aláírásával. 

Fontos, hogy csak annak tudnak zászlót 
biztosítani, aki előtte e-mailben vagy a 
Budai Polgárban megjelent jelentkezési 
lapon keresztül regisztrált! 

Lobogózzuk fel a II. kerületet!

Láng Zsolt polgármester Takács Péterrel folytatott megbeszélést

AZ ÁTVéTEL HELYE
• II. Kerületi Városfejlesztő 

Zrt. Ügyfélszolgálati Irodája (1024 
Keleti Károly utca 15/a), hétfőn 9–20, 
keddtől csütörtökig 9–18, pénteken 
9–16 óráig. Ebédidő naponta 12–13 
óráig.

 • A pesthidegkúti (1028, 1029) 
igénylőknek a Klebelsberg Kulturkú-
ria (1028 Templom u. 2–10.), hétfőtől 
péntekig 7–22, hétvégén 10–18 óráig.

AZ ÁTVéTEL IDEJE
mindkét helyszínen: március 8-tól 

(péntek) március 29-ig (péntek).
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A résztvevőket Ötvös Zoltán, a 
Humánszolgáltatási Igazgatóság 
Intézményirányítási osztályának 
vezetője köszöntötte, majd átad-
ta a szót László Zoltánnénak, a II. 
Kerületi Család- és Gyermekjóléti 
Központ észlelő- és jelzőrendszeri 
felelősének. Az előadótól megtud-
tuk, hogy 2018-ban összesen 2395 
fő vette igénybe a központ szolgál-
tatásait. Ez a szám tavaly még csak 
1490 fő volt; az emelkedés egyik 
oka, hogy tavaly szeptemberben 
bevezették az óvodai és isko-
lai szociális segítés rendszerét, 
így egyre több gyermek került a 
szakemberek látókörébe (a szol-
gáltatásról lapunk előző számában 
olvashattak részletesen).

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben összesen 151 
gyermek részesült, ami keve-
sebb, mint a kerületi gyerekek 
egy százaléka. A jelzőrendszer az 
előző évekhez képest nagyjából 
ugyanannyi esetet regisztrált. Jó 
hír, hogy csökkent a gyermek-
bántalmazás, nőtt viszont a ve-
szélyeztetés, illetve elhanyagolás 
előfordulása.

A 2018-as év 
tapasztalatai

László Zoltánné a központtal 
kapcsolatban álló intézmények 
tapasztalatairól is beszámolt. Ezek 
alapján a bölcsődékben még min-
dig kevés a férőhely, miközben 
egyre több az egyszülős család, 
viszont csökkent a korai fejlesz-
tésre szorulók száma. Az iskolák 
több prevenciós és érzékenyítő 
programot fogadnának szíve-
sen. A felnőtt és gyermekorvosi 
rendelők adatai szerint bár egy-
re egészségtudatosabbak kerü-
letünk lakói, a túlsúlyosok és a 
daganatos betegek száma egyre 
nő. Több segítségre lenne szük-
ség a hozzátartozók otthoni ápo-
lásához, és komoly gondot jelent 
a mozgáskorlátozottak szállítása 
is. A gondozási központok a de-
mensek számának növekedéséről 
számoltak be. A Fillér utcai Gon-
dozási Központban két éve mű-
ködik demenseket ellátó napköz-
beni gondozás, de a magas számú 
igényeket nem tudják kielégíteni. 

Örvendetes, hogy nem lett több 
fiatalkorú bűnöző, és a bíróságo-
kon is kevesebb a bontóper, va-
lamint az apaság megállapítását 
célzó ügyek száma is. 

A szakember a központ munká-
ját hatékonyabbá tevő javaslatokat 
is ismertetett, amelyek lényege 
az érintettek közötti szorosabb 
együttműködés.

Áldozatvédelem, 
áldozatsegítés

A tanácskozás második felé-
ben az áldozatsegítő munkáról 
számoltak be az előadók. Virág 
Zoltán, a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala II. Kerületi Hivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztá-
lya vezetőjének beszámolóját Papp 
Krisztina, a II. Kerületi Család- és 
Gyermekjóléti Központ vezetője 
ismertette. Ebből kiderült, hogy 
tavaly összesen öt alkalommal ér-
kezett áldozatsegítési kérelem az 
osztályhoz. 

Somoskői Erika rendőr alez-
redes, a II. Kerületi Rendőr-
kapitányság hivatalvezetője a 
rendőrség áldozatvédelmi tevé-
kenységéről számolt be. Ez rész-
ben a már áldozattá vált állam-
polgárokat érinti, részben pedig a 
legveszélyeztetettebbnek számító 
fiatal és idős korosztályhoz tarto-
zókat. Ennek kapcsán az alezredes 
elmondta, hogy a rendőrség már 
bölcsődéskortól jelen van az ok-
tatási, nevelési intézményekben, 
hogy a gyerekeket koruknak meg-
felelően készítsék fel arra, hogy 
elkerüljék az esetleges áldozattá 
válást. A rendőrség kiemelt hang-
súlyt helyez a drogprevencióra, 
valamint a közlekedés biztonságra 
is. Az idős korosztályt elsősorban 
az „unokázós”, trükkös csalók el-
len igyekeznek felvértezni, mert 
még mindig rendkívül magas az 
ilyen esetek száma.

Tóth Bence, a II. Kerületi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 
munkatársa a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) tavalyi 
működéséről és ez évi terveiről 
számolt be. Mint mondta, fon-
tos feladatuknak tekintik, hogy 
összehangolják a témában tevé-
kenykedő különböző intézmé-

nyek munkáját, és hogy segítsék a 
helyi közösségek aktív szerepvál-
lalását. A szociális munkás mesélt 
az Erő(d)térben zajló hétközna-
pokról, az általuk szervezett külső 
programokról és nyári táborok-
ról, amelyek mind azt szolgálják, 
hogy a fiatalok egy védett, kont-
rollált környezetben igazi közös-
ségre találjanak, szabadidejüket 
értelmesen töltsék el.

Kézenfogva
A megbeszélés utolsó felszóla-

lójaként Pordán Ákos, a társada-
lom legkiszolgáltatottabb tagjait, 
a fogyatékkal élőket segítő Kézen-
fogva Alapítvány ügyvezetője be-
szélt a fogyatékos gyermeket ne-
velők vagy fogyatékos családtagot 
gondozók számára kidolgozott 
legújabb projektjükről, a család- 
és párterápiás szolgálatról, amit 

A II. kerület a gyermekekért és a rászorulókért
Települési tanácskozás keretében vitatták meg a szakemberek a II. 
kerületben élők szociális és gyermekvédelmi helyzetét. A II. Kerületi 
Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központjának konferenciá-
ja, amelynek a Marczibányi Téri Művelődési Központ adott otthont, 
kiemelten foglalkozott az áldozatvédelem és -segítés témakörével.
 

elérhető áron kínálnak az érin-
tetteknek. A három évvel ezelőtt 
indult program célja, hogy komp-
lex segítséget nyújtson a diagnózis 
elfogadásától és feldolgozásától 
kezdve a nevelési nehézségeken 
át a lelki és életvezetési problé-
mák megoldásáig.

A települési tanácskozáson má-
sok mellett részt vett Riczkó And-
rea önkormányzati képviselő, az 
Egészségügyi, Szociális és Lakás-
ügyi Bizottság tagja, Vargáné Lu-
ketics Gabriella, az önkormányzat 
Humánszolgáltatási Igazgatósá-
gának vezetője, dr. Polák László, a 
II. Kerületi Önkormányzat Egész-
ségügyi Szolgálatának főigazgatója 
és dr. Füzi Rita, a BFKH II. Kerüle-
ti Hivatala Népegészségügyi Osz-
tályának egészségfejlesztő-koor-
dinátora is.

péter zsuzsanna

Papp Krisztina
és Ötvös Zoltán

a megbeszélésen

Az Erő(d)térben nap mint nap azért dolgoznak, hogy a fiatalok igazi közös-
ségre találjanak
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A szolgáltatást jelentkezési sorrendben, a ren-
delkezésre álló pénzügyi keret erejéig tudják 
biztosítani. Jelentkezni ÁPRILIS 30-ig lehet 
a www.komposztmester.hu oldalon keresztül, 
egy online űrlap kitöltésével. A II. Kerületi Ön-
kormányzat a környezetbarát akcióval az aprí-
ték helyben hasznosítását (komposztálás, ta-
lajtakarás) kívánja támogatni. Ehhez edények 
biztosításával és szakmai tanácsadással további 
segítséget nyújt a Komposztáló Kerület Prog-
ram (https://komposztmester.hu/ii-kerulet).

Fontos, hogy az ágaprításra előzetesen re-
gisztrált lakók a zöldhulladékot készítsék elő, 
vagyis a levágott gallyakról a nagyobb, oldal-
irányú elágazásokat lemetszve, az ágakat a vas-
tagabb végükkel egy irányba rendezzék, hogy 
az ágaprító a vastagabb ágvégződéseket köny-
nyedén meg tudja közelíteni, és az aprítógép 
garatjába tudja emelni (hosszában nem kell az 
ágakat darabolni).

Még lehet jelentkezni az ágaprítási akcióra
A II. Kerületi Önkormányzat ingyenes ág-
aprítási szolgáltatására április 30-ig várják 
a jelentkezőket. A polgármesteri hivatallal 
szerződésben álló vállalkozó a helyszínen 
felaprítja a kerti munkálatok során keletke-
zett ágakat, gallyakat.
 

Szintén nagyon fontos, hogy az aprításra 
kijelölt/kiválasztott időpont előtt legfeljebb 
egy-két nappal korábban helyezzék csak ki 
az előkészített ágakat az ingatlan elé. Az idő 
előtti hulladékkirakás szabálysértésnek mi-
nősül. Az egy címen kikészíthető mennyiség 
maximum 20 m3 (kb. 5 méter hosszú, 2 méter 
széles, 2 méter magas ághalom) lehet.

A jelentkezők az online űrlap kitöltésekor 
részletes tájékoztatást kapnak a szolgáltatás 

lebonyolításának rendjéről. Akinek nincs 
internet-hozzáférése, az Eleőd-Faludy Gab-
riella komposztálási programvezetőnél tele-
fonon is jelentkezhet a komposztvonalon: (06 
30) 544-8778.

De a szervezők kérik, hogy az online jelent-
kezést részesítsék előnyben, mert a nagyszá-
mú érdeklődő telefonon keresztül nehezen 
kezelhető, míg az online felület bármikor 
szabadon elérhető!

Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat idén is harminc-
százalékos támogatást nyújt a kerületben élő magánszemélyeknek, 
illetve társasházi lakóközösségeknek a vadgesztenyefákat pusztító 
levélaknázómoly elleni védekezéshez. 

A levélaknázómoly évente háromszor (április végétől május 
elejéig, június elejétől július elejéig, július közepétől szeptember 
elejéig) rajzik. A védekezésre két hatékony módszer áll rendel-
kezésre.

A permetezéssel a kártevő kirajzásakor a levelek felületére fel-
vitt szerrel lehet védekezni. Előnye, hogy a permetlébe más kár-
tevők elleni szereket is lehet keverni.

A másik technológiával a fa kérge alá injektálják a hatóanyagot, 
mely a növény ágrendszerébe felszívódva jut el a levelekig, így aka-
dályozva meg a rovarok kifejlődését. Az injektálás rügyfakadáskor 
a leghatékonyabb, és egész évre védelmet nyújt az aknázómollyal 
szemben.

A korábbi évekhez hasonlóan, a II. Kerületi Önkormányzat idén 
is támogatja a védekezést. 

A kivitelezők a permetezés vagy injektálás ellenértékének het-
ven százalékáról (körülbelül 6300 Ft a permetezés és 15 400 Ft az 
injektálás) a megrendelő lakó, vagy társasház nevére – a munka 
elvégzését követően – számlát állítanak ki. A fennmaradó összeget 
az önkormányzat fizeti a vállalkozónak.

Védjük meg vadgesztenyefáinkat!
Önkormányzati támogatás a növényvédelemhez

Aki részt kíván venni a vadgesztenyefák megóvásában, 
az az alábbi elérhetőségeken keresheti a vállalkozókat. 

PERMETEZéS: Kiss András (1025 Budapest, Szikla utca 10.) 
telefon: (06 1) 325-7814, e-mail: kissandraskertesz@indamail.
hu. INJEKTÁLÁS: Oberleitner-Agro Bt. (8754 Galambok, Ady 
utca 105.) Kovács Zoltán, telefon: (06 30) 237-2829, e-mail: 
injektalas@vadgesztenye.eu.

Idén is meghirdeti a II. Kerületi Önkormányzat a közterületek közösségi takarítását, 
melyben a Polgármesteri Hivatal munkatársai is részt vesznek. A korábbi évekhez ha-
sonlóan az ÁPRILIS 5-én délután tartott akcióhoz várják a csatlakozókat. 

A polgármesteri hivatal a közösségi takarítás keretében zsákokat és kesztyűt biztosít 
azoknak a környezetükért felelősséget érző magánszemélyeknek és közösségeknek, 
akik és amelyek vállalják az általuk jelzett terület megtisztítását, illetve a hulladék 
összeszedését. Előzetes egyeztetést követően az összegyűjtött hulladékot a hivatal 
elszállíttatja. A megtisztítandó terület megjelölését, az eszközigényt, az összegyűjtött 
hulladék pontos helyét és elszállításának igényét Kiss Tamás Attila környezetvédelmi 
ügyintézőnél lehet bejelenteni és egyeztetni a kiss.tamas.attila@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen, vagy a (06 1) 346-5725-ös telefonon. Aki a polgármesteri hivatal dolgozói-
hoz szeretne csatlakozni, az a Budai Polgár következő számában megjelenő helyszínek 
közül választhat. A környezetvédelmi nap fővédnöke Láng Zsolt polgármester.

Találkozzunk idén is a II. kerületi nagytakarításon!

áPrIlIS 5-Én, PÉnTEKEn

gALLYAZÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZAT MENTéN
Előző lapszámunkban adtunk hírt róla, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a 
II. kerületben gallyazási munkákat végeznek a következő hónapokban a kisfeszültségű 
elektromos léghálózat mentén, illetve arról is, hogy a beavatkozással érintett közterületi 
fák sebkezeléséről az önkormányzat gondoskodik. Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából 
a közterületi fák gallyazását végző cég képviselője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a 
munka elvégzéséhez szükség lehet az ingatlanra való bejutásra. Az elvégzendő mun-
kákat teljes körűen az ELMŰ Hálózati Kft. fizeti, vagyis a helyszínen munkát végző 
kivitelezők ezért ellenszolgáltatást nem kérhetnek. A gallyazás szükségességéről az 
érintett ingatlantulajdonosokat szórólapon értesítik.

II. KErülETI
nAgYTAKArÍTáS
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Az év folyamán az önkormányzat további két 
alkalommal szervez veszélyeshulladék-be-
gyűjtést. A  tervezett időpontok: JÚNIUS 
15. és NOVEMBER 16.  A Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Zrt. pedig a szokásos szep-
temberi lomtalanítás keretében várja majd a 
gyűjtőpontokra a veszélyes hulladékot.

Az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűj-
tés alakalmával a két helyszínen a lakcímkár-
tya felmutatásával kell igazolni, hogy a hulla-
dékot leadó személy valóban a II. kerületben 
lakik. A  nagy tételben leadott – vélhetően 
vállalkozásból származó – gumiabroncsok 
csökkentik a helyi lakosoktól átvehető meny-
nyiséget, ezért az önkormányzati akció kere-
tében fejenként legfeljebb nyolc gumiabroncs 
adható le. A háztartási mennyiséget meghala-
dó, vagy a felsoroltaktól eltérő veszélyes hul-
ladék átvételét az önkormányzat munkatársai 

a helyszínen megtagadhatják, ezért más típu-
sú hulladékot nem is érdemes elvinni. Nem 
tartozik a veszélyesnek minősített hulladékok 

Ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtés

A II. Kerületi Önkormányzat és a DINPI közös rendezvénye. Részletes programok a Budai Polgár következő lapszámában.

A II. Kerületi Önkormányzat március 23-án 
szombaton, 8–12 óra között tartja az idei év 
első veszélyeshulladék-gyűjtését két helyszí-
nen. Az önkormányzat a rendszeres szolgál-
tatással szeretné elérni, hogy a lakosságnak 
lehetősége legyen az otthonában összegyűlt 
veszélyes anyagok ingyenes leadására, 
megelőzve azt, hogy a közterületre, vagy az 
erdőkbe, parkokba kerüljön a hulladék.

Indokolt esetben házhoz mennek az elektronikai hulladékért 
A veszélyeshulladék-gyűjtés keretében MÁRCIUS 23-án, szombaton 8 és 12 óra között a II. Kerületi 
Önkormányzat egyes háztartásokból elszállíttatja a nagyméretű elektronikai hulladékot. Az akciót olyan 
idősebb, segítségre szoruló polgárok számára hirdetik, akik nem tudják eljuttatni a kidobásra szánt eszkö-
zeiket egyik gyűjtőhelyre sem. 

A szolgáltatást idén a veszélyeshulladék-gyűjtések időpontjával megegyezően három alkalommal bizto-
sítja az önkormányzat.  Regisztrálni MÁRCIUS 9–18. között lehet a (06 1) 346-5503-as telefonszámon 
(hétköznap 9 és 13 óra között), illetve a huszar.eszter@masodikkerulet.hu e-mail-címen. Jelentkezéskor meg 
kell adni a nevet, a telefonszámot és a lakcímet, illetve az elszállításra váró elektronikai eszköz fajtáját.

MÁRCIUS 23-án 
(szombaton) 
8–12 óráig

AZ AKcIÓBAN LEADHATÓ ANYAgOK: tone-
rek, nyomtatópatronok, olajos felitatók, fáradtolaj, 
étolaj, oldószerek, higítók, oldószeres és diszperziós 
festékek maradékai, hajtógázas flakonok (sprék), 
gyógyszerek, növényvédőszerek, higany tartalmú 
fénycsövek, izzók, lázmérők, mosószerek, háztartási 
vegyszerek, elemek, akkumulátorok, szennyezett 
csomagolási hulladék (pl.: kiürült műanyag vagy fém 
festékes kannák), monitorok, klímaberendezések, 
hűtőgépek, tévék, egyéb informatikai és távközlési 
berendezések, háztartási kisgépek.

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.
• Pesthidegkúton a 1028 Temető utca 
27.-nél (a Temető utca Apáca utcai be-
torkollásával szemben).

közé a gumiabroncs, az étolaj és a diszperzi-
ós festék, de átvételüket és elszállításukat a 
II. kerület továbbra is biztosítja.

A FöLD NAPJA
HELYSZíN: A PÁL-VÖLGYI-BARLANG KőFEJTőJE

2019. április 28., vasárnap
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Bemutatkoznak a kerületi önkormányzati óvodák (I.)
Harmadával nőtt a II. kerületben az óvodai férőhelyek száma az elmúlt évtizedben az önkormányzat folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően. Az el-
múlt években három új óvodát is átadtak a kerületben, illetve 2017-ben teljes körűen felújították a Községház utcai óvodát. Öt évvel ezelőtt az ország 
első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodájával bővült a kínálat, ide ma közel háromszáz gyermek jár. Idén ősszel várható, hogy elkészül az 
új, Kadarka utcai óvodaépület is, amelyet a Hidegkúti úti oviba járók vehetnek majd birtokba. A meglévő épületek felújításával és bővítésével a II. ke-
rület egy korszerű, minden igényt kielégítő óvodahálózattal rendelkezik. Az óvodai (és bölcsődei) beiratkozások időpontja május első felében várható. 
Az alábbiakban az óvodavezetők közlése alapján mutatjuk be az intézményeket. Következő számunkban a pesthidegkúti óvodákról olvashatnak.

nyílt nap: előzetesen egyeztetett időpontban ÁPRILIS FOLYAMÁN egyéni 
beszélgetés keretében, szülőknek.

Óvodánk hét, korban homogén összetételű csoportjába várjuk az óvodásokat. 
Tágas, teraszos megoldású udvaraink remek lehetőséget biztosítanak a mozgás-
fejlesztésre. Elfogadó, szeretetteljes, biztonságos légkörben célunk az egészséges, 
sokoldalúan fejlett gyermeki személyiség kibontakoztatása. Pedagógiai programunk 
kiemelt területe a környezet megismerésére nevelés, a természet szeretetének mé-
lyítése, a környezet- és természetvédelem. Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi 
nevelésre, a társas kapcsolatok és az egészséges életmód alakítására. Gyermekeinket 
játékos módon olyan tapasztalatokhoz juttatjuk, melyek segítik őket eligazodni kör-
nyező világunkban, ezáltal önálló, kitartó, érdeklődő személyiséggé formálódnak.
(1023 Bolyai u. 15., telefon: (06 1) 326-2059, e-mail: ovoda.bolyai@
ecom.hu)

nyílt nap: ÁRPILIS 16., 9.30–11 óráig
A Pitypang Utcai Óvoda egy épületegységben található a Pitypang Utcai Álta-

lános Iskolával, de külön bejárattal, önálló intézményként működik.
A hatcsoportos, újszerű, modern óvodai épületben valamennyi csoportszoba 

alapterületét galériák növelik. A berendezési tárgyaknál a természetes anyagok 
dominálnak. Az esztétikus elrendezés és a célszerű eszközkészlet jól szolgálja 
óvodánk funkcióit – egészségvédő, egészségfejlesztő, egészségnevelő; sze-
mélyiségfejlesztő, szocializációs és nevelőtevékenységét; az óvodás gyermek 
testi-lelki szükségleteinek kielégítését. Pedagógiai programunk alapján az 
egészséges életmód megalapozása mellett a környezetbarát szemléletmód 
formálása is hangsúlyt kap.

A mozgásfejlesztés megvalósításához a tornaterem felszereltsége és a csoport-
szobákban, udvaron is használható sporteszközök, játékeszközök járulnak hozzá.
(1025 Pitypang u. 17., telefon: (06 1) 325-7830,
e-mail: ovoda.pitypang@ecom.hu)

nyílt napok: Budakeszi Úti Óvoda: ÁPRILIS 4. és 11., Labanc Utcai Óvoda: 
MÁRCIUS 28. és ÁPRILIS 4. Mindkét óvodában 9–12 és 15–17 óráig várják az 
érdeklődőket a nyílt napokon. 

A Budakeszi Úti Óvodában és a hozzá tartozó Labanc Utcai Tagóvodában négy-négy 
vegyes életkori összetételű csoport működik. A kerület zöldövezeti részén elhelyez-
kedő épületek és a hozzájuk tartozó udvari részek mind a természet és a környezet 
szeretetére, védelmére való nevelést segítik. Pedagógiai munkánk és programunk is 
ezt a területet emeli ki. Kiemelt szerepet kap a játékos angol nyelvi nevelés, melyet 
kiválóan képzett nyelvtanítók biztosítanak. Hangsúlyos szerepe van mindennapjaink-
ban a néphagyományok ápolásának. Heti rendszerességgel látogatnak el hozzánk 
néptáncosaink, akiket minden esetben népi hangszerrel kísérnek a zenészek s így 
teszik még élménydúsabbá foglalkozásaikat. A családias légkör biztosítása mellett 
fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink számára megfelelő idő és játékeszköz álljon 
rendelkezésre a sokoldalú, tartalmas játék érdekében. (1021 Budakeszi út 75., 
telefon: (06 1) 200-8662 és Labanc utca 2., telefon: (06 1) 200-0559, e-mail: 
ovoda.budakeszi@t-online.hu, www.budakesziutiovoda.hu)

BOLYAI UTcAI ÓVODA

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA éS LABANc UTcAI TAgÓVODA

KITAIBEL PÁL UTcAI ÓVODA

PITYPANg UTcAI ÓVODA

nyílt nap: ÁPRILISBAN 
egyéni látogatásra, személyes 
találkozásra van lehetőség az 
óvodában.

Ha a Kitaibel Pál utcán végig-
sétálva egy hatalmas kék-sárga 
hajóra bukkan: megérkezett 
óvodánkba. Intézményünk 
hat csoportban fogadja az 
elsősorban a körzetében lakó 
kisgyermekeket. Pedagógiai 
programunkban kiemelt ne-
velési területünk az egészséges 
életmódra nevelés és a testi 
nevelés. Gyógypedagógus, lo-
gopédus, fejlesztőpedagógu-
sok, pedagógiai asszisztensek 
segítik a csoportok mindennapi 
életét. Nevelő-oktató munkánk 
leghatékonyabb eszközének 
a szabad játékot tekintjük. 

A támogató, harmonikus, fejlesztő környezet megteremtésével célunk, hogy a 
gyermekek önbizalommal rendelkező, tevékeny, egymást segítő, nyitott, kreatív 
és érdeklődő személyiségekké váljanak.
(1022 Kitaibel Pál utca 10., telefon/fax: (06 1) 212-5363, (06 1) 316-2482, 
e-mail: ovoda.kitaibel@ecom.hu)
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Hét csoportban, kétszáz férőhellyel működünk. Helyi programunk egyrészt 
a néphagyományok megismerésére, másrészt, a kézművesség alapjaira épül. 
Megtanítjuk a gyermekeknek a népi kismesterségek technikáit (agyagozás, 
szövés-fonás, kosárfonás alapjai, bőrözés, nemezelés, batikolás, gyöngyfűzés 
stb.). A néphagyományokat a gyermekek életkorához igazítjuk, a gyakorlatban 
is bemutatjuk (szőlőszüret, Mihály-napi vásár, Márton-nap, Luca-nap, kiszézés, 
zöldágjárás, Szent György-nap). 

Programunk tiszteli a gyermekeket és jogaikat. Megteremtjük a feltételeket, 
az egészséges, biztonságos környezetet a harmonikus és sokoldalú fejlődéshez. 
Szeretetteljes óvodai nevelést valósítunk meg.

Célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, egészségesen 
fejlődjenek: boldog, örömteli óvodáskort biztosítunk számukra. Fajátékokkal 
felszerelt udvarunk biztosítja számukra az egészséges élethez szükséges mozgás-
lehetőséget és levegőztetést.
(1022 Törökvész út 18., telefon: (06 1) 326-5356, 
e-mail: kezmuvesovoda@torokvesz.t-online.hu, www.kezmuvesovi.hu)

nyílt nap nem lesz, áPrIlIS 17-én szülői fórum, hely hiányában kizárólag 
szülők részére. Ekkor lesz lehetőség megtekinteni mindkét épületet is. Előreláthatóan 
2019. augusztus 30-án játszódélelőtt lesz az óvodába felvételt nyert gyerekeknek.

A Virág Árok Óvoda két egységből álló intézmény, összesen 10 homogén csoport-
ban fogadja az elsősorban a körzetében lakó közel 260 kisgyermeket.  Az Óvodai 
Nevelés Országos Alapprogramjára épülő, a nevelőtestület által készített nevelési 
program alapján végezzük nevelőmunkánkat, melynek egyik kiemelt területe a 
környezet megismerésére nevelés, a környezettudatos magatartás formálása. Szám-
talan lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek séták, kirándulások alkalmával 
megtapasztalják a körülöttünk lévő világot. Kiemelt szerepet szánunk a néphagyo-
mányok ápolásának is.  Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, célunk a 
gyermeki személyiség teljes körű kibontakoztatása. Arra törekszünk, hogy óvodánk 
tükrözze külső megjelenésében a harmóniát, az egységet és az esztétikumot, lég-
köre sugározza a szeretetteljes bánásmódot és az otthon érzetét. Élményekkel teli, 
gazdag, változatos tevékenységet biztosítva alakítjuk a gyermekek mindennapjait.
(1026 Virág árok 8., telefon: (06 1) 200-7187 és 1026 Virág árok 15., telefon: 
(06 1) 200-7185, e-mail: ovoda.virag.8@ecom.hu, www.viragarokovi.hu)

nyílt nap: MÁRCIUS 10-től lehet időpontot egyeztetni az áprilisi óvodalátogatáshoz.
Óvodánk a Rózsadomb középső részén helyezkedik el. A 2018/19-es tanévben 

intézményünk a Fajd utcai tagintézménnyel bővült, így tizenegy csoportos óvoda-
ként üzemelünk tovább. Óvodánkban homogén életkorú csoportok szervezését 
tervezzük, kivétel ez alól a Fajd Utcai tagintézmény egyetlen vegyes csoportja. 
A tagóvoda egyedisége családiasságában rejlik. Sok visszatérő szülő van, aki 
saját maga is oda járt. Saját udvarán a gyermekek levegőztetése egészséges 
körülmények között valósul meg napi szinten. 

Hagyományaink, programjaink mindkét épületünk munkájára vonatkoznak. 
Munkatársaink felelősséggel, hivatástudattal a gyermeki szükségletek kielégítését, 
az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség valamint a hátránycsökkentés biztosí-
tását szem előtt tartva munkálkodnak. A gyermekek nevelését, személyiségfor-
málását az óvodai és a családi élet közötti folyamatosságot biztosítva valósítjuk 
meg. Segítjük az iskolai közösségbe illeszkedéshez szükséges személyiségvonások 
fejlődését, a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételek 
megteremtődését biztonságot és bizalmat erősítő légkörben.

Egészségnevelési feladatainkat tudatos munkával váltjuk valóra, amihez szá-
mos mozgásfejlesztő eszköz áll rendelkezésükre. A családokkal közösen szervezett 
programokkal egymás alaposabb megismerését, elfogadását segítjük.
(1023 Szemlőhegy u. 27/b, telefon: (06 1) 326-1887, 1025 Fajd u. 1.,
telefon: (06 1) 326-0681, e-mail: ovoda.szemlo@ecom.hu,
www.szemlohegyovoda.hu, )

nyílt nap: ÁPRILIS 18., 10–12 óráig
A Százszorszép Óvoda két tagintézménye összesen 9 csoportban fogadja 

elsősorban a körzetében lakó kisgyermekeket. Az óvoda nevelési programját az 
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építettük, gerincét a nevelőtestület 
döntése alapján „Az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” elnevezésű mi-
nősített program adja. Az érzelmi nevelésen alapuló, a játék elsődlegességét 
hangsúlyozó, az óvónők egyéni irányultságát figyelembe vevő nevelést vállaljuk 
fel a művészetek eszközeivel. A környezeti nevelés, a környezet megismertetése, 
megszerettetése, a környezettudatos magatartás kialakítása programunk fejlesz-
tésének eredménye, természetesen a művészetek eszközeivel. Gyermekközpontú, 
szeretetteljes, családias légkört biztosítunk az óvodában.
(1024 Fillér utca 29., telefon: (06 1) 315-0828, 1026 Érmelléki u. 12.,
telefon: (06 1) 212-5525, e-mail: ovoda.filler@ecom.hu,
www.szazszorszep2ovi.hu)

SZEMLőHEgY UTcAI ÓVODA éS FAJD UTcAI TAgÓVODA TöRöKVéSZ ÚTI KéZMűVES ÓVODA

SZÁZSZORSZéP ÓVODA éS éRMELLéKI UTcAI TAgÓVODA VIRÁg ÁROK ÓVODA éS TAgÓVODA
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– A jövő iskolájának az információk egyoldalú 
átadása helyett logikus gondolkodásra, együtt-
működésen alapuló csoportmunkára, kreati-
vitásra, kritikai gondolkodásmódra, hatékony 
kommunikációra kell megtanítania tanítvá-
nyait az érzelmi intelligencia fejlesztése mellett 
– hangsúlyozta T. Zuggó Tünde intézményvezető 
megnyitó beszédében. – Mindehhez innovatív 
tanítási módszerek szükségesek. Fontos, hogy 
saját világukon keresztül szólítsák meg a diáko-
kat, okoseszközök, élményalapú és többszem-
pontú megközelítést igénylő projektmódszerek 
alkalmazásával. A bennük levő tudás mozgósítá-
sára kell megtanítani őket, csak így lesznek ké-
pesek a folyton változó világ kihívásaira adekvát 
válaszokat adni. Az önbizalom és az önálló gon-
dolkodás mellett elengedhetetlen a nyelvtudás, 
mely nem cél, hanem eszköz, hisz ablakot jelent a 
világba való kitekintéshez – emelte ki az igazgató. 

A Szabó Lőrinc iskola élen jár ez utóbbiban: 
negyedik éve indul sikeresen Erasmus-pályá-
zatokon, az országban itt valósult meg a legtöbb 
mobilitás, a négy év alatt 128 Erasmus-esemé-

nyen vett részt, amelyek során angol, holland, 
ír, izlandi, lengyel, német, észt és francia okta-
tási módszerekkel ismerkedhettek meg diákok 
és tanárok egyaránt. Az iskola számos virtuális 
testvériskola-kapcsolatot működtet az eTwin-
ning programján keresztül. 

Az előadók között szerepelt többek között 
Földi Anita, aki egyben a budapesti eTwinning 
nagykövet, Lakatosné Lőrincz Katalin Europea-
na-nagykövet, aki betekintést nyújtott a prog-

Az iskolának a jövő munkaerőpiacára kell 
felkészítenie a fiatalokat

A XXI. századi oktatásmódszertani újdonsá-
gokra nyitott érdeklődők számára szervezte 
meg az immár hagyományosnak mondható 
Pasaréti Szakmai Nap nevű konferenciáját 
február 18-án a Szabó Lőrinc Kéttan nyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium. 
 

ram adta lehetőségekbe, mely egy virtuális 
ablakot jelent Európa kulturális örökségéhez. 
Seán Thompson, az iskola anyanyelvi tanára an-
gol nyelvű előadásában a XXI. századi munkaerő 
legfontosabb kompetenciáiról tartott előadást. 
Lajtai Ádám századunk online alkalmazásaival 
ismertette meg a résztvevőket bravúros előadá-
sában. A szakmai napon két vendégiskola elő-
adói, valamint az MM Publications és a Medicina 
Könyvkiadó kiadványai színesítették a kínálatot. 

Országos konferenciát tartottak a Szabó Lőrinc iskolában

Sokszor sem a szülőknek, sem a 
védőnőknek, gyermekorvosok-
nak, bölcsődei gondozóknak, 
sem az óvónőknek nincs infor-
mációjuk arról, hova fordulhat-
nának a szülők a gyermekkel, ha 
bármilyen életkorban (jelen eset-
ben a pár hónapostól az iskolába 
lépőkig) atipikus fejlődést vagy 
bármilyen fejlődési, magatartá-
si, viselkedési zavart észlelnek. 
A gyermek jövője szempontjából 
meghatározó a minél korábbi cél-
zott fejlesztés, de mivel kevés az 

Szakmai nap az óvodavezetőknek
Az idei hidegebb hónapok sem múl-
hattak el a II. Kerületi Önkormányzat 
és a Káldor Miklós Kollégium jóté-
konysági együttműködése nélkül. Már 
16 éve tartanak közös ételosztást, 
amelynek során eddig mintegy 26 ezer 
adag meleg egytálételt biztosítottak 
a rászorulóknak. Tavaly decembertől 
idén márciusig 17 alkalommal mintegy 
kétszáz adagnyi egytálételt adtak a 
rászorulóknak a Széna téren. Az ételek 
az önkormányzat támogatásával, a 
kollégiumot is ellátó Étkeztetési Szol-
gáltató Gazdasági Szervezet konyhá-
ján készültek, és a diákok segítettek 
a kiosztásában. A kezdeményezéshez 
civilek is csatlakoznak, a Príma Pék 
minden alkalommal hozott kenyeret 
és péksüteményt. 

Singer János, a kollégium igazga-
tója elmondta, hogy a jótékonysági 
akciók során több tucat diák vállalta 
önként a feladatot, ami pedagógiai 
szempontból is hasznos. A fiatalok a 
segítő szándéktól lelkesen végezték 
a munkát.

Háromezer adag étel 
a rászorulóknak A II. kerületi óvodavezetők min-

den évben szakmai napon vesz-
nek részt. Idén február 27-én a 
kora gyermekkori intervenció 
ágazatközi fejlesztése témakö-
rében Kereki Judit, a Családba-
rát Ország Nonprofit Közhasznú 
Kft. szakmai vezetője ismertette 
számukra most induló, négy-
éves projektjüket, amely óriási 
lehetőség a sérült gyermekek és 
szüleik megsegítésében.
 

információ, hogy kit, mivel, hol 
tudnak diagnosztizálni és fej-
leszteni, értékes, behozhatatlan 
évek múlhatnak el. A Családbarát 
Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 
projektjének célja a gyermekek 
fejlődésének elősegítése, a csalá-
dok kompetenciájának, valamint 
a gyermek és a család szociális 
befogadásának elősegítése. Cél-
csoportjuk a fejlődési rendelle-
nességgel született gyermekek, a 
pszichés fejlődésben sérülékeny 
gyerekek, a szociálisan hátrányos 

helyzetűek és a kiemelten tehet-
séges gyerekek. Céljuk a külön-
böző ágazatok – mint a köznevelés 
(bölcsőde, óvoda) és a szociális 
hálózat (védőnő, gyermekorvos, 
járó-, illetve fekvőbeteg-ellá-
tás) – összefogása, bevonása. 
A közeljövőben szülőcsoportok, 
szülőképzés, mentálhigiénés és 
komplex csoportok, valamint 
téma- és célcsoport-specifikus 
képzések indulnak ezzel kapcso-
latban. Bővebb információ: www.
csbo.hu, gyermekut@csbo.hu.
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Mindent megtesznek  
a hátrányos helyzetű gyermekekért

A soktornyos Tapolcsányi utcai kastélyról 
korábban már olvashattak helytörténeti 
cikket lapunkban. Ezúttal az épület különle-
ges lakóiról tudósítunk, hátrányos helyzetű, 
tehetséges gyerekekről és elkötelezett ne-
velőikről, akik mindenben támogatják őket.
 
Gerstenberger Ágost Emil építész 1910-ben 
építtette vállalkozása és családja részére a 
szecessziós villát, amit később József Ferenc 
királyi herceg vásárolt meg. Az épület ma a 
Közép-Budai Tankerületi Központ felügye-
lete alá tartozó Tapolcsányi Általános Isko-
lai Kollégiumnak ad otthont. A gyerekjóléti 
szolgálat ajánlásával kerülhetnek ide hátrá-
nyos helyzetű gyerekek, akik hétfőtől pénte-
kig tartózkodnak a kollégiumban. Ügyes-bajos 
dolgaikról saját szüleik dönthetnek, szemben 
a gyerekotthonokban élőkkel, akiket koráb-
ban kiemeltek családjukból, így kinevezett 
gyámjuk felel értük. A kollégiumban kulturált 
körülmények között tanulhatnak a fiatalok, 
akiknek a többsége II. kerületi lakos, de a fő-
város környékéről és vidékről is érkeznek ide. 
Sokféle különleges programon vehetnek részt: 
kézműves foglalkozásokon – selyemképeket 
festenek, ékszereket készítenek –, a villa mű-
helyében kerámiázhatnak, az edzőteremben 
sportolhatnak, csatlakozhatnak a kollégium 
kórusához és hangszeren is tanulhatnak, nyá-
ron pedig táborozni viszik őket. A kisebbeket 
nevelőik kísérik iskolába és a programokra: 
edzésre, színházba, koncertre, kirándulásra, 
fellépésekre és versenyekre.

A gyerekek mindennapjairól az intézmény 
igazgatója, Havasi Tibor és a kollégium egyik 
nevelője, Bozsoki Róbert mesélt lapunknak, 
miközben körbevezettek minket a többeme-
letes épületben.

– 6–18 éves korig tudjuk fogadni a gyere-
keket, állandóságot biztosítunk nekik. Ebben 
a gyönyörű kastélyban minden adott ahhoz, 
hogy fejlődni tudjanak – mondta az igazgató.

Elmesélte, hogy rengetegen érkeznek mély-
szegénységből és bántalmazó családból, van 
olyan gyerek, akinek fogyatékossággal élők 
vagy szenvedélybetegek a szülei. Egy diáknak 
az édesanyja eltűnt, édesapja pedig kamionso-
főrként nem tudta megoldania nevelését, ezért 
kereste fel a kollégiumot. Olyan testvérpár is 
lakik itt, amelynek vidéki otthonában nincs 
bevezetve az áram és a víz. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat szállítja őket hétvégenként 
haza, hét közben pedig az artistaképzőben ta-
nulnak, 12 éves, kivételes tehetségű gyerekek. 
A kollégium kapcsolatban áll segítő szolgála-
tokkal, hogy mindenben támogatni tudják di-
ákjaikat. – 51 gyerek jár hozzánk. Büszke va-
gyok rá, hogy a hozzánk kerülők többségét meg 
tudjuk menteni. Amikor megérkeznek, mindig 

rendkívül zárkózottak, de kinyílnak, és felfe-
lé húzzák egymást – magyarázta az igazgató. 
Hozzátette, ebben sokat segít az is, hogy teljes 
állású pszichológus dolgozik a kollégiumban 
és a sokféle fejlesztő program. A kormány Kol-
légium Plusz programjának keretében évente 
több millió forinthoz jut az intézmény, ebből 
és a támogatók adományaiból finanszírozzák 
ezeket. De sok kerületi sportegyesület és kul-
turális intézmény is jelentős kedvezményeket 
biztosít számukra. A városrészben élő jószívű 
magánszemélyek is hajlandóak egy-egy gye-
rek tanulmányait anyagilag támogatni. Bozso-
ki Róbert, a kollégium nevelője beszélt arról, 
hogy a kollégiumban laknak gyermekotthonos 
fiatalok is. Szerinte nekik a legnehezebb túl-
jutni a traumákon, de ha segítséget kapnak, si-
kerül. Korábban kezelhetetlennek minősített 
diákok a kollégiumban „megjavultak”.Mint 
kiderült, a gyerekek közül sokan szereznek 
diplomát, az orvosi és a Pázmány egyetemre 
is vettek fel tavaly diákokat.

A szakemberek szerint a legnagyobb siker 
az, hogyha a fiatalok hozzátartozóinak rende-
ződik a helyzete. – Az egyik család már átvette 
a kilakoltatásáról szóló papírt, amikor segítő 
kezet nyújtottunk. Törlesztették rezsitartozá-
sukat, állást kapott az édesanya, két év múlva 
pedig hazamehetett a kislány – mesélték. Az itt 
élők szüleivel naponta többször is egyeztetnek 
a nevelők, és amiben tudják, támogatják őket. 
Szóba került a kollégium neves Lélekzuhany 
Gospel Kórusa is, amely hat gyerekotthon és 
a kollégium gyerekeiből, valamint a lelkes 
nevelőkből áll. Karácsonykor Oláh Ibolyával 
énekeltek, és a Készenléti Rendőrség zenekara 
kísérte őket. A szakemberek szerint az ilyen 
közösen átélt élmények a legértékesebbek.

nzsa

A kollégium címe: 1022 Tapolcsányi utca 
4. Elérhetőségei: (06 1) 606-7432, (06 1) 

606-7429, www.tapolcsanyi.hu.

Havasi Tibor és Bozsoki Róbert
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– Nemrég ért véget a kéthetes Budapesti Tánc-
fesztivál, ez a különleges programsorozat min-
dig az évad legfontosabb rendezvénye, idén 24 
előadást mutattunk be. A fesztivál a Nemzeti 
Táncszínház megnyitójával kezdődött, ami 
külön rangot adott az eseménynek. A táncos 
szakmán túl az egész magyar kulturális élet 
fókuszába kerültünk. Sőt, megkockáztatom, 
Európa táncosai is figyeltek ránk és velünk 
ünnepeltek.

Mennyire gyakori külföldön, hogy a tán-
cosok saját épületben dolgozhatnak?

A miénkhez hasonló táncszínházzal – amely 
minden szempontból megfelel a XXI. századi 
elvárásoknak – kevés európai ország büszkél-
kedhet. A megnyitón több neves szakember 
járt nálunk, például az Amerikában dolgozó 
Carolelinda Dickey, aki a düsseldorfi fesztivál 
co-koordinátora, itt volt Aja Jung, a belgrá-
di táncfesztivál igazgatója, Robert Sturm, aki a 
Pina Bausch Társulat egyik igazgatója, és el-
látogatott hozzánk Vadim Kasparov is, a Saint 
Petersburg Kortárs Táncfesztivál rendezője. 
Mindegyik vendégünk egyetértett azzal, hogy 
Európában nincs a mienkhez hasonló, ennyi-
re a táncnak dedikált, tökéletesen kialakított 
befogadószínház. Óriási táncpadlózott szín-
padot kaptunk. Többrétegű borovi padló védi 
a táncosok ízületeit, ennek van egy kellemes 
rugózása, „nem rúg vissza”, ha ráugranak. 
Profi hang- és fénytechnikával dolgozhatunk.

Nehéz volt kiböjtölni?
Küzdelmes négy év van mögöttünk, sze-

rencsénkre a Müpa mellénk állt, és sok be-
mutatónknak biztosított helyet. Persze, már 
nagyon vártuk, hogy saját otthonunkba köl-
tözhessünk. Egy táncos életében négy év sok 
idő, kis túlzással a pályájának a harmadát je-
lenti, mivel más szakmákhoz képest talán a 
miénkben a legkevesebb az aktív évek száma. 
Én az elmúlt időszakban minden héten meg-
jelentem az építkezésen, minden egyeztetésen 
részt vettem, rendkívül fontos volt számomra, 
hogy a kivitelezés és tervezés szakmai szem-
pontok alapján történjen. Megérte várnunk, 
méltó és professzionális játszóhelyet kapott a 
táncos szakma, ráadásul a II. kerületben, ami 
külön öröm. 

Milyen előnyei vannak annak, hogy feb-
ruár óta a Millenáris Parkban működnek?

Megközelíthetőség szempontjából sokkal 
jobb az új helyünk, a díszleteket és az egyéb 
technikai eszközöket is könnyebben szállít-
juk ide. A pesti nézőink is gyorsan ideérnek 
a 4-6-os villamos vonalán, és a parkolás sem 
okoz majd gondot, ha elkészül a mélygarázs. 
A budai közönség mindig megbecsülte a tán-
cosokat. A kerületi művelődési központokban 
több táncos produkciót mutattak be sikerrel, 
és évtizedek óta itt működik a mozgáskultú-
ra fejlesztéséért dolgozó Berczik Sára Budai 
Táncklub is.

Milyen projektekben vesz részt a Nemzeti 
Táncszínház? 

Öröm, hogy segíthetjük az Imre Zol-
tán-programot, amely a Nemzeti Kulturális 
Alap legfiatalabb kollégiuma. A pályájuk ele-
jén álló táncosokat támogatjuk azzal, hogy a 
nagyobb produkcióik szervezésében veszünk 
részt és segítünk pályázni. Az idei Budapesti 
Táncfesztiválon négy fiatal társulat mutatko-
zott be ennek köszönhetően.

A fesztivál előadói főszerepet kapnak 
majd az új épületben is? 

Természetesen, de közel ötven profi szín-
vonalon dolgozó táncos társulat működik ha-
zánkban, befogadószínházként mindegyik-
nek szeretnénk teret biztosítani. A hangsúly 
a hazai előadókon lesz, de szeretnénk külföldi 
produkciókat is gyakrabban vendégül látni. 
Eddig csak a Budapesti Táncfesztivál kere-
tében hívtunk külföldi társulatokat, idén egy 
neves kanadai, francia és svájci társulat lépett 
fel. Nagy sikert arattak a technikás, üde, jó 
levegőjű produkciók. Határt csak a pénztár-
cánk szab, hiszen ezek rendkívül költséges 
előadások. 

Milyen terveik vannak? Hogyan épül majd 
fel a színház műsora? 

Az elmúlt években visszaesett az előadá-
sok száma, el akarjuk érni, hogy egy évadban 
nagyjából háromszáz előadásunk legyen. Sze-
retnénk repertoárt építeni, vagyis egy-egy si-
keres darabot rendszeresen elővenni. A fesz-
tiválon nagy sikert aratott például a Szegedi 
Kortárs Balett hitről szóló Credo című előadá-
sa, márciusban újra színpadra kerül nálunk. 
A törzsegyütteseknek bejáratott műsoruk van, 
ezek közé – azért, hogy tovább színesítsük a 
palettát – illesztenénk kisebb társulatok ál-
tal létrehozott produkciókat. Minden stílus 
megjelenik majd nálunk, a klasszikus balett, a 
kortárs és a néptánc kiemelten. Tavasszal dup-
la premierrel készülünk, Kulcsár Noémi rendez 
majd nálunk és egy különleges vendégünk is 
érkezik. A Németországban élő Tada shi Endo 
mester, butoh táncos és koreográfus a Bozsik 
Yvette Társulattal közösen mutat be előadást.

Azért dolgozunk, hogy minél többen megsze-
ressék és megismerjék a táncos előadásokat. 
A tánc ősidők óta az egyik legizgalmasabb mű-
vészeti ág, amely a test mozgásán keresztül fejez 
ki érzelmeket, összhangban a zenével, ritmus-
sal, nézni és művelni is örömforrás és terápia.

Milyen korosztályt várnak a nézőtérre?
Mindenkit! A jövőben ráerősítünk a gyerek-

előadásokra: óvodásoknak és kisiskolások-
nak szóló produkciók és tizenéveseknek szóló 
színházi nevelési programok is lesznek. Sze-
retnénk egyéb rendezvényeket is szervezni, 
útnak indult a táncművészet területén megva-
lósuló színházi nevelési és színház-pedagógiai 
tevékenységekről szóló konferenciasorozat. 
A napfényes és tág előcsarnokunkba közös-
ségi teret álmodtunk, azt szeretnénk, hogy aki 
betér hozzánk egy kávéra, az később az elő-
adásunkra is üljön be. 

nováK zsófi aliz

Sztárok is fellépnek majd a Nemzeti Táncszínházban
A kerület új ékkövéről, a Nemzeti Táncszínházról és a tervezett bemutatókról beszélget-
tünk Ertl Péterrel, az intézmény igazgatójával. A szakember szerint európai viszonylatban is 
egyedülálló a II. kerületben működő teátrum, amely professzionális körülményeket, méltó 
helyet biztosít a táncos szakma számára.

Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója a 368 főt befogadó nagyteremben. Emellett egy 120 fős 
kisterem, két próbaterem, egy kamaraterem és egy hangstúdió is található az épületben
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Versmondóverseny 
az idősebb korosztály számára
Ady Endre műveiből választhatnak a jelentkezők

Hevesi István Egerben született, 
Bud Spenceréhez hasonlóan az 
ő pályája is úszóként indult, ké-
sőbb lett vízilabdázó. 1952-ben 
került a Budapesti Honvéd csa-
patához. 1956-ban az olimpiai 
bajnok, 1960-ban a bronzérmes 
csapat tagja volt, kétszeres Eu-
rópa-bajnok. Felesége, Éva néni 
1934 óta lakik a II. kerületben, 
rövid pesti kitérő után férjével 
1976-ban visszaköltöztek hideg-
kúti szülőházába. Fiatal korában 
a Könnyűipari Textilértékesítő 
Vállalatnál dolgozott adminiszt-
rátorként. A Fórum moziban ta-
lálkozott először későbbi férjé-
vel, aki a Honvéd vízilabdásaival 
ült be filmet nézni. – A vetítés 

végén kivettem a ruhatárból 
a kabátomat. Amikor elkezd-
tem belebújni, kedvesen valaki 
annyit kérdezett: „Megengedi?” 
Majd rám segítette. Hevesi volt 
az – emlékezett. Éva néni ké-
sőbb férje minden meccsén ott 
volt. – A Margitszigeten rende-
zett Jugoszlávia–Magyarország 

találkozón győztünk, a végén 
virágcsokrot adtak a sportoló-
inknak. Amikor a férjem meg-
kapta az övét, odadobta nekem 
– mesélte. Beszélt arról is, hogy 
egy szem fiuk született, aki repü-
lőgép-szerelő, és egy gyönyörű 
lány unokájuk van. 

nzsa

Versmondóversenyt 
hirdet a II. kerüle-
ti Idősügyi Tanács 
„Őrizem a szemed” 
címmel Ady Endre 
költeményeiből. 
A  szavalóversenyre 
várják a II. kerületi lakcím-
mel rendelkező, 60. életévüket 
betöltött amatőr versmondókat. 
A jelentkezők Ady Endre egy sza-
badon választott művét adhatják 
elő. Nevezési díj nincs.

Jelentkezni lehet legkésőbb 
ÁPRILIS 12-ig az önkormány-
zat honlapjáról letölthető 
(www.masodikkerulet .hu/
gyorsmenu/szepkoru_polga-
rainknak) adatlap kitöltésével a 
gazdiroda01@gmail.com e-ma-
il-címen, vagy személyesen a II. 
Kerületi Önkormányzat II. Sz. 
Gondozási Központjában (1022 
Fillér utca 50/b., tel.: (06 1) 212-
2579), illetve a III. Sz. Gondozási 
Központjában (1028 Kazinczy 
utca 47., tel.: (06 1) 275-7765) 
MÁRCIUS 11. és ÁPRILIS 12. kö-

zött hétköznapokon 9–14 óra 
között.

A vetélkedő ÁPRILIS 18-án 10 
órakor kezdődik a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban 
(1022 Marczibányi tér 5/a).

A zsűri tagjai: Piros Ildikó és 
Kovalik Ágnes színművész, va-
lamint az Idősügyi Tanács dele-
gált tagja. 

A jelentkezők számától függő-
en a zsűri előválogatást tarthat.

A szavalóverseny nyilvános, a 
II. kerületi Idősügyi Tanács várja 
a verset kedvelő közönséget is. 

Márc. 19.
kedd
16.30

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

Közreműködik: cHAng YU KArolIn operaénekes, nEUmArK ZolTán 
zongoraművész, gYÖrgY-rÓZSA SánDor színművész.

A vetélkedő védnöke: láng ZSolT polgármester.
rendező: a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa. 
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők 

személyesen a művelődési központ információs pultjánál. Információ:
(06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

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

Web: www.marczi.hu

marczibányi Téri művelődési Központ

Hevesi István olimpiai bajnok is játszott Bud Spencerrel
Előző számunkban adtunk hírt arról, hogy Piedone nyomában 
címmel egy Bud Spencerről szóló dokumentumfilmet vetítenek a 
mozik. Rendezője, Király Levente elmesélte, hogy a 2016-ban el-
hunyt olasz színész, eredeti nevén Carlo Pedersoli úszóbajnok és 
vízilabdázó is volt, és ismerte kerületünk díszpolgárát, Gyarmati 
Dezsőt. A cikk kapcsán kereste meg szerkesztőségünket a Hideg-
kúton élő Hevesi Istvánné, akinek azóta elhunyt férje szintén a 
magyar csapat tagja volt és játszott az olasz sztárral.
 

Hevesi István

1955. december 2., a 7:3-ra megnyert magyar–olasz pólómeccs után. Bal olda-
lon a magyar csapat: Jeney, Bolvári, Hevesi, Gyarmati, Zádor, Kárpáti, Martin. 
Jobb szélen Carlo Pedersoli (Bud Spencer) az itáliai válogatott tagjaként

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja
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Honnan jött a közösségi tér ötlete?
Régóta foglalkozom gyerekekkel. Földessy 

Margit színjáték stúdiójába jártam gyerekként, 
és a mai napig mellette is dolgozom. Módsze-
reit ötvözöm a tapasztalataimmal. 2017-ben 
alapítottam a Lili Sulit Pesten, tavaly ősszel 
költöztünk át Budára. A  kerületben élek, a 
két fiam ide jár iskolába, a lányom pedig óvo-
dába. Örülök, hogy most már itt működhet a 
suli. Egy idős nénitől és a fiától bérlem ezt a 
családias kuckót. Kati néni a mi őrangyalunk, 
gyakran szaladok fel hozzá egy kis gyümölcs-
csel. Sokszor jövök a suliba olyankor is, ha 
nem nekem van órám. Mint egy jó vendéglős, 
mindig elérhető vagyok.

Kivel dolgozik együtt?
Színészkollégáim és az ő ismerőseik csat-

lakoztak hozzám. Gyerekszerető, profi szak-
emberekkel dolgozunk azon, hogy mindenki 
megtalálja nálunk a neki tetsző tanfolyamot. 
Az ide járókkal közösen szeretném formálni 
ezt a helyet olyan térré, ahová mindig jó be-
jönni. Itt a gyermekek és a szülők is össze-
járhatnak, kikapcsolódhatnak, új barátságok 
születhetnek. Hónapról hónapra egyre gazda-
gabb a kínálatunk, érdemes internetes olda-
lainkon is követni minket.

Milyen programokkal indultak?
Jómagam a személyiségfejlesztő me-

se-színjáték csoportot vezetem, ide 3–12 
éves korig jöhetnek a fiatalok. A gyerekek fi-
nommotorikáját fejlesztik a kézműves prog-
ramjaink: például Sztankay-Bedők Beáta kerá-
mikusművész órái, ahol mindenki maszatos 
lehet, és szuper dolgokat álmodhat agyagba. 
Payer Kati Firka foglalkozásán ovisok alkotnak 
gyönyörű műveket. Népszerűek a zenés fog-
lalkozások, Bertók Andi hangtállal varázsolja el 
a kicsiket, Jánosházi Péter zenész, csellós zene-
bölcsit tart. Anyukáknak és apukáknak tart 

gerincjógát Tallós Andrea, Kispál Anita pedig 
balettórákra várja a kicsiket. A kismamák mó-
dosított jógagyakorlatokon vehetnek részt ná-
lunk, ezeken légzésgyakorlatokat, relaxációt 
tanulnak. Hétvégenként Ringató foglalkozást 
tartunk apukáknak, és tervben van egy nagy-
mamaklub megalapítása. Sok ötletet kapok a 
hozzánk járóktól. 

Milyen terveik vannak még?
Van egy kis szabadtéri színpadunk, amit 

mindenképpen szeretnénk belakni, ha már 
jobb idő lesz. Régóta játszom nagy örömmel 
a Janikovszky Éva: A lemez két oldala – Embe-
ri játszmák női hangokon című előadást. Ha 
minden jól megy, előadjuk majd itt és utána 
egy közös beszélgetésre várjuk a nézőket. Ta-
vasszal húsvétolunk, nyáron több táborunk is 
lesz. Nagyon büszke voltam rá, hogy nagyobbik 

Hangulatos közösségi tér a Vérhalom utcában
Egy kis kerten át vezet az út a Lili Suliba. 
A budai közösségi tér megálmodója Hor-
váth Lili Jászai Mari-díjas színművész, három 
gyermek édesanyja. A fél éve megnyílt 
stúdió változatos – kézműves, zenés, jógás, 
színjátszós, kismamás, apás és nagymamás – 
programokkal várja az érdeklődőket.
 

ELéRHETőSégEK: internetes közös-
ségi oldalakon, (20) 290 7689, info@

lilisuli.hu, www.lilisuli.hu

fiam, Ádám tavaly „tanársegéd” volt az egyik-
ben. A suli rendezvényhelyszínként is mű-
ködik, helyet biztosít például kutyaterápiás 
foglalkozásoknak. De tanulócsoportoknak és 
pedagógusoknak is kiadjuk a helyiségeinket. 
Sokan jönnek hozzánk a környékről, a játszó-
térről, van, aki csak bekukkant, valaki ír ne-
kem, hogy meséljek a helyről. Egy biztos, akik 
már egyszer benéztek hozzánk, örömmel jön-
nek újra. A gyerekek mindig rájönnek, hogy 
izgalmasabb együtt szerepelni, társasjátékozni 
vagy agyagozni, mint a négy fal között számí-
tógépezni. nzsa
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A télűző vigadalomra sokan eljöt-
tek, hogy fánkfalatozás és forró 
tea kortyolgatása közben részesei 
legyenek a vidám játékoknak. Új-
donság volt, hogy a résztvevőket 
különböző feladatokon keresztül 
egy mesebeli világba varázsolták 
a rendezők. 

Ez alkalommal is volt jelmez-
verseny, valamint kiszebáb-csú-
nyasági vetélkedő. A sok induló 
közül a két kategória legjobbjá-
nak járó díjat a megmérettetés 
zsűrijének elnöke, Dankó Virág 

alpolgármester, valamint Kovács 
Ágnes, a Hidegkúti Családi Iránytű 
Egyesület egyik szervezője adta át. 
A pesthidegkúti Lovas cukrászda 
felajánlásával a két fődíj egy-egy 
torta volt.

Az egész délutánt felölelő prog-
ramot – a pesthidegkúti önkéntes 
tűzoltók felügyelete mellett – kö-
zös kiszebábégetés zárta. Az ese-
ményen részt vett Csabai Péter, a 
Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat elnöke, valamint Makra 
Krisztina képviselő is.

Télűzők Pesthidegkúton
Idén is vidám játékokkal, jelmezversennyel és kiszebábok égetésével 
próbálták elűzni a telet Pesthidegkúton, a Hidegkúti Családi Iránytű 
Egyesület ötödik karneválján, amelynek a Pokorny József Sport- és Sza-
badidőközpont melletti Közösségi Tér adott otthont február 23-án. 

Mint arról lapunk is beszámolt magyar 
barlangkutatók több mint kétezer méter 
mélyre jutottak a kaukázusi Abháziában 
található Krubera–Voronya-barlangban 
2016-ban. A különleges expedíció közben 
forgattak és fotóztak is. Az egy hónapos 
útról készült filmet a Duna Televízió ve-
títette le elsőként, idén február 10-én.

Az ötvenperces magyar ismeretter-
jesztő film két írója és rendezője Balázs  
Gergely, valamint Lerner Balázs, akiknek 
az volt a céljuk, hogy az alkotás dokumen-
tálja az expedíció során átélt kalandokat, 
bemutassa a barlangkutatókat személyes 
beszámolóikon keresztül, és a barlang-
ról is közvetítsen tudományos ismeret-
anyagot. A túra izgalmas élményeit a 
kerületünkben élő barlangkutató, ifjabb 
Adamkó Péter idézte fel lapunknak.

– 2080 méter mélyre jutottunk le Amburs 
Gergely, Jáger Attila, Tóth Attila és Fábián 
Botond barlangkutatóval. A barlang hő-

mérséklete 2-3 fokos volt, és százszázalékos 
a páratartalom. 1450 méter mélységben 
található az egyik legnehezebb szakasza a 
barlangnak, egy vízzel telt járat, más néven 
szifon. Bermuda-szifonnak is hívják, mert 
ennek a túloldaláról már nincsen mentés. 
A csapat tagjai húszkilós zsákokkal meg-
pakolva, kötélen húzták át magukat a víz 
alatti részen – magyarázta. 

A magyar csapat innen jutott el a bar-
lang végpontjába, a Game Over nevű te-
rembe, ahonnan csak búvárfelszereléssel 
lehet mélyebbre jutni. A barlangkutató 
megjegyezte, az expedíció óta felfedeztek 
egy mélyebb barlangot is a térségben, a 
magyar csapat tagjai szeretnének oda is 
eljutni majd.

A küldetés érdekessége, hogy az In-
verse Everest csapat tagjai közül többen 
is kerületünk lakói, akárcsak a film készí-
tői. Az alkotás hamarosan ingyenesen 
elérhető az interneten.

Inverse Everest – dokumentumfilm a Föld legmélyebb barlangjáról
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Mintegy tíz éve tagja a Hűvösvölgyi úti ÉNO-nak Bercse László, aki a 
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövet-
ségének (ÉFOÉSZ) munkatársa. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly 
is számos, az értelmi fogyatékkal élők mindennapjait jobbá tevő ha-
zai és nemzetközi programon vett rész külföldön.

– Nemzetközi érdekképviseleti munkám során hazai társaimat 
képviselve tavaly részt vettem Birminghamben a European Econo-
mic Integration Theory Revisited Organiser Konferencián, amelyet 
együtt tartottak az Inclusion International konferenciával. A  ren-
dezvény témája az volt, miként lehetnének a fogyatékos emberek a 
társadalom aktív polgárai. Ez alkalomból a feladatom az volt, hogy 
szakmai műhelymunkát vezessek és interjút adjak foglalkoztatá-
si kérdésekkel kapcsolatban. A  résztvevőkkel arról beszélgettünk, 
hogy a saját országukban miként alakul a fogyatékos emberek fog-
lalkoztatása, mi a különbség a védett és a nyílt munkaerőpiac között, 
és melyik a jobb a kettő közül. Az eseményen a fogyatékkal élők ön-
érvényesítése is téma volt.

Bercse László elmondta, hogy a nyár folyamán Brüsszelben részt 
vett az Európai Bizottság egyik fórumán, ahol arról tanácskoztak, 
miként lehet a leghatékonyabban elosztani a területükre jutó uniós 
forrásokat.

– Tetszéssel fogadták a javaslatomat, miszerint az EU-s pénzeket 
ne csak új házak építésére, hanem régiek felújítására és albérletek 
finanszírozására is fel lehessen használni, ideértve az önkormány-
zati bérlakásokat is. Így a fogyatékossággal élő emberek a saját laká-
sukat is használhatnák támogatott lakhatásként. A műhelyfoglalko-
zásokon olyan kérdésekről tanácskoztunk, mint az Európában élő 
értelmi sérült emberek közös problémái, valamint a gondnokság és 
a támogatott döntéshozatal kérdésköre. Szóba került a közelgő uni-
ós választásokra készülő nyilatkozat, megnéztük, hogy az anyag az 
értelmi fogyatékkal élők számára könnyen érthető-e, illetve, min-
den lényegi elemet tartalmaz-e.

A hazai társait képviselő Bercse László találkozott többek között 
Járóka Lívia európai parlamenti képviselő munkatársaival, akiknek 
jelezte, hogy a hazai értelmi fogyatékos emberek számára fontos 
lenne, hogy szavazati jogot kapjanak.

Nem hisz a véletlenben, de hisz a művészet felszabadító és 
gyógyító erejében. Nemcsak alkotni szeret, de fontos számá-
ra, hogy átadhassa az alkotás örömét minden korosztálynak. 
Balázs Brigitta egy éve nyitotta meg stúdióját a Buday Lász-
ló utcában, oda várja gyermek és felnőtt vendégeit egy kis 
rajzolásra, festésre és persze beszélgetésre.

– Gyerekkorom óta állandóan festek, rajzolok, alkotok. Bécsben jár-
tam a képzőművészeti egyetemre, majd itthon, a Budapesti Metro-
politan Egyetemen fejeztem be a tanulmányaimat. Textiltervezőként 
diplomáztam, majd egy manchesteri képzésen művészetterapeuta 
végzettséget szereztem. Mivel mindkét terület nagyon érdekelt, sze-
rettem volna mindkettővel foglalkozni. Ezért hoztam létre a stúdiót, 
ahol sokféle emberrel, sokfélét csinálunk. Heti rendszerességgel 
tartok rajz- és festésórákat, foglalkozunk divattervezéssel is, ahol 
festjük, hajtogatjuk, gyűrjük, varrjuk az anyagokat, hétvégén pe-
dig kreatív műhelymunkára várom az érdeklődőket. Gyerekeknek 
szervezek tematikus szülinapot, amire a dekorációt én készítem, de 
szívesen adok helyet születésnapi zsúroknak a stúdióban is. A csü-
törtök este a felnőtteké, ilyenkor színezős estére gyűlünk össze, ami 
remek módja a stressz levezetésének. Színezés közben beszélgetünk 
– minden alkalomra hozok egy témát – így mind a két agyfélteke 
dolgozik. Művészetterápiás foglalkozást is vezetek, ami olyan ese-
tekben segít, ha valamilyen elakadásunk van az életben, amit ne-
héz megfogalmaznunk, de akkor is nagyon jótékony hatású, ha csak 
szeretnénk kikapcsolódni, relaxálni. Mindig meditációval kezdünk, 
majd vezetett alkotás következik. A szimbólumok útján kommuni-
kálunk, de igény szerint meg is tudjuk beszélni az adott problémát. 

A művészet végigkíséri az életemet, számomra ez jelenti a szabad-
ságot. Akár jó dolog történik velem, akár rossz, valamilyen képző-
művészeti formában dolgozom fel. A szüleim kicsit féltettek is a 
művészélet rögös útjaitól, de én ezt élvezem. A legnagyobb öröm 
számomra a gyerekek és felnőttek mosolya az alkotás vagy a foglal-
kozás végén. Rengeteget kapok tőlük, ebből töltekezem. Amennyire 
szeretem az emberek társaságát, olyan jól tud esni időnként kicsit 
visszavonulni, egyedül festeni, rajzolni. Sokat foglalkozom medi-
tációval és jógával. 

A Mechwart ligetnél van a stúdióm és Pasaréten lakom. Élvezem 
az erdő közelségét, és nagyon szeretem a II. kerület kétarcúságát, 
azt, hogy közel vagyunk a város szívéhez, mégis zöld környezetben. 
Esténként nagyokat szoktam sétálni a vőlegényemmel, olyankor 
megbeszéljük a nap történéseit, hogy azután másnap új energiával 
lássak hozzá a munkának és várjam a hozzám érkezőket.

Budai polgárok a kerületből...
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Balázs Brigitta
textiltervező,

művészetterapeuta

Külföldön is képviseli
a fogyatékkal élők érdekeit

Nemcsak a II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Otthonának (ÉNO) aktív tagja Bercse László, hanem 
munkájával a fogyatékosággal élők élethelyzetének javítását és 
érdekérvényesítését is segíti.

Bercse László
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Események kerületünk templomaiban
PASARéTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: MÁRCIUS 13-án 11.30-kor rózsa-
füzér, 12 órakor szentmise Szűz Mária tiszteletére. MÁRCIUS 15-én és 22-én 17.15-kor 
keresztút. MÁRCIUS 24-én krumpliebéd a kenyai ferences misszió támogatására. A hajában 
főtt krumplit, vajat, sót a plébánia állja, a vendégektől kérik, hogy a vasárnapi ebédjükre szánt 
összeget ajánlják fel a kenyai misszió javára (1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENcES KöZöSSégI HÁZ: MÁRCIUS 14-én 20.15-kor Szülősuli: 
Királyi Én születik – nagykamaszok címmel Pécsi Rita előadása. MÁRCIUS 22-én 19 órakor 
a Szentföldi képek sorozatban P. Várnai Jakab OFM vetítéses előadása a 800 éves szentföldi 
ferences Kusztódia múltjáról és jelenéről (1025 Szilfa u. 4.).
ORSZÁgÚTI FERENcES TEMPLOM: MÁRCIUS 15-én 8–17.30-ig szentségimádás a 
reggeli mise végétől az esti zsolozsmáig. MÁRCIUS 17-én a 10 órai szentmise keretében – 
Szent József ünnepe kapcsán – édesapák megáldása. MÁRCIUS 24-én a 10 órai a szentmise 
keretében a gyermeket váró családok megáldása. MÁRCIUS 23-án a Családok Jézusban 
közösség lelkinapot tart pároknak, akik hosszú ideje vágynak gyermekáldásra – információ és 
jelentkezés: gyermekrevagyva@gmail.com. MÁRCIUS 24–31. között várják a tartósélelmi-
szer-adományokat, amelyeket a Karitász helyi szervezete segít szétosztani a rászorulók között. 
Az adományokat a portán lehet leadni (1024 Margit körút 23.).
PASARéTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet vasárnaponként 8 és 10 órakor (egy 
időben gyermek-istentisztelet), csütörtökönként 18 órakor. Bibliaórák keddenként 18 órakor, 
ifjúsági körök vasárnap 17 órakor. Jegyesek és házasok bibliaórái szerdánként 18, szombaton 
17 órakor. www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cIMBLOM UTcAI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS 13-án 10 órakor babama-
ma-kör Paár Julcsi népdalénekes-zeneterapeuta édesanyával. MÁRCIUS 17-én 10 órakor 
istentisztelet és megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról és Kossuth Lajos halálának 
125. évfordulójáról, km. Széles András citeraművész, továbbá meghirdetik a Benedek Elek-rajz-
versenyt. MÁRCIUS 20-án 18 órakor Bach mindenkinek-koncert, közreműködik: Nagy Judit 
(fuvola), Papp Tímea (hárfa), Hegedűs Zsuzsanna (ének), Horváth Anikó (orgona). MÁRCIUS 
24-én 10 órakor istentisztelet és felnőtt bibliaiskola Hit és bibliatudomány címmel, igehirdető és 
előadó dr. Balla Péter, a Károli egyetem rektora, utána asztali beszélgetés a téma elmélyítésére. 
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629, 
hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEgKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS 11-én 15.30-kor női bib-
liaóra. MÁRCIUS 17-én és 24-én 8 és 10 órakor böjti istentisztelet. További információ: 
kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 397-4315 (1028 
Hidegkúti út 64-66.).
PESTHIDEgKÚTI EVANgéLIKUS TEMPLOM: MÁRCIUS 10-én 17 órakor csalá-
di istentisztelet. 15-én és 22-én 18 órakor böjti sorozat, pesthidegkut.lutheran.hu (1028 
Ördögárok u. 9.). 
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: MÁRCIUS 15-én és 22-én 17.30-kor keresztúti ájtatosság. 
MÁRCIUS 22-én és 23-án 18 órakor P. Puskás Antal pálos rendi szerzetes, 24-én 18 órakor P. 
Hesz Attila pálos rendi szerzetes tartja a nagyböjti  elmélkedést. MÁRCIUS 25. Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepe, a 10.30 órai szentmisét a meg nem született gyermekekért ajánlják fel 
(1029 Templomkert u. 1.).
REMETKERTVÁROSI SZENTLéLEK-TEMPLOM: MÁRCIUS 11-én, 18-án, 25-én 
18 órakor latin nyelvű szentmise, utána a bibliakör összejövetele a plébánián, téma a Biblia és 
az eucharisztia kapcsolata. MÁRCIUS 15-én és 22-én, 17.30-kor keresztút a kápolnában. 
MÁRCIUS 17-én és 24-én 8, 9.30 és 11 órakor (francia nyelven) és 18 órakor van szent-
mise. Gyónási lehetőség mindennap a szentmisék előtt és után, továbbá szerdán és pénteken 
15–18 óra között (1028 Máriaremetei út 34.) 
SARLÓS BOLDOgASSZONY-TEMPLOM: nagyböjtben minden pénteken 17.30-kor keresztút. 
Plébániai iroda fogadóórái: hétfőn és pénteken 10–12 óra között, kedden, szerdán és csütörtö-
kön 16–18 óra között. További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
BUDAI göRögKATOLIKUS TEMPLOM: vasárnaponként 9, 11 és 17.30-kor szent liturgia. 
Nagyböjtben szerdán és pénteken 17.30-kor előszenteltek liturgiája, szerdánként a templomi 
kórus közreműködésével. MÁRCIUS 25-én, örömhírvétel napján 9 és 17.30 órakor lesz szent 
liturgia. Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30-17.30-ig, www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 
88.). göRög göDöR: keddenként 19 órakor az egyetemisták, péntekenként 15.30-kor a 
középiskolások részére hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).
BUDAVÁRI EVANgéLIKUS TEMPLOM: MÁRCIUS 13-án 19 órakor a középgeneráció 
és a felnőtt keresztségre, konfirmációra készülők bibliaórája. MÁRCIUS 18-án 19 órakor a 
Budavári Evangélikus Szabadegyetem vendége Zászkaliczky Zsuzsa művészettörténész (1014 
Táncsics M. u. 28.).
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Tél végére kifogyunk vitamintartalékainkból, a hosszú hideg és 
sötét időszak kikezdi immun- és sokszor idegrendszerünket. Ilyen-
kor nincs jobb, mint egy csésze forró tea, egy puha pléd és egy jó 
könyv társaságában bevackolni magunkat kedvenc fotelünkbe. Ha 
össze akarjuk kötni a kellemeset a hasznossal, vegyük elő Vicky 
Chown és Kim Walker Házi füveskönyv című, több mint hatvan 
otthon is elkészíthető gyógyító receptet és számtalan gyönyörű 
fotót tartalmazó kötetét, amiből rögtön arra is ötletet kaphatunk, 
hogy milyen főzet kerüljön a csészénkbe. 

A szerzők elismert gyógynövényszakértők, akik a gyógy-
növények begyűjtésétől és tárolásától kezdve végigvezetik az 
olvasót a főzetek, tinktúrák, kivonatok és krémek elkészítésének 
és felhasználásának módjain, miközben megismerhetjük testünk 
működését – hiszen mielőtt belevágnánk önmagunk kezelésébe, 
elengedhetetlen, hogy megértsük a bennünk zajló folyamatokat. 
Külön fejezet tárgyalja a szív, az ér-, az emésztő- és idegrendszer 
rendellenségeit és a működésüket jótékonyan befolyásoló ter-
mészetes készítményeket. Ugyanígy kitér az immunrendszerre, 
a mozgásszervi, légzési és bőrproblé-
mákra, és bemutat számtalan kipróbált 
receptet – legyen szó teáról, balzsamról, 
fürdőről, inhalálásról vagy pakolásról.

A könyv segítségével kiváló házi pati-
kát állíthatunk össze, amely nemcsak baj 
esetén nélkülözhetetlen, de az egészség-
megőrzésben is hasznos lehet.

pzs

Vicky Chown–Kim Walker:
Házi füveskönyv, Libri Kiadó, 4499 Ft.

Házi füveskönyv

A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan képeket várunk, amelyek a 
II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. 
Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: 
március 31-én éjfél. Az adott hónapban beküldött felvételek közül 
a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban. 
Az év lezárultával az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. 
pedig 20 ezer Ft értékű díjazásban részesül. Technikai tudnivalók: 
a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre.

A HÓnAP FoTÓJA
Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

Szülők Akadémiája
– A munka és magánélet egyensúlya

A Szülők Akadémiája című ingyenes előadás-sorozattal 
a II. Kerületi Önkormányzat célja az, hogy havonta 
egy-egy alkalommal a kerületi szülők, leendő szülők, 
illetve a helyi oktatási és nevelési intézmények szak-
emberei számára adjon eligazítást aktuális kérdésekhez 
elismert szakemberek vezetésével. 

Az idei év első előadása MÁRCIUS 28-án, csütörtö-
kön 17.30-tól lesz a Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
(1025 Törökvész út 48–54.) A munka és magánélet 
egyensúlya címmel.

PROF. DR. BAgDY EMőKE Prima Primissima díjas 
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi 
tanár, professor emerita előadása.

További információ: Huszár Eszter, huszar.eszter@
masodikkerulet.hu, tel.: (06 1) 346-5503
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William Nicholson: 
VISSZAVONULÁS
a Rózsavölgyi Szalon 
vendégjátéka
Rendező: VALLÓ PÉTER

március 25.
hétfő 19.00

A színdarab Magyarországon a The Agency (London) Ltd. 
és a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség között 
létrejött szerződés alapján kerül színre.
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.
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a Makám együttes 
lemezbemutató koncertje

március 24.
vasárnap 18.00

MINIMAL 1× 2×
a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete Fotó-
művészeti Tagozatának 
csoportos kiállítása

március 19 –
április 7.

A kiállítás 
a Budapest Fotófesztivál 
hivatalos programjának 
rendezvénye

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 KIÁLLíTÁSOK 
• KLEBELSBERg KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 26-ig: A Budai Képzőművész Egyesület Víz című kiállítá-
sa. A kiállítást megnyitja MÁRCIUS 12-én 18 órakor Láng-Kovács Éva művészettörténész. Közreműködik 
Balogh Katalin és a Kiss Zenede növendékei. ÁPRILIS 4-ig: Tokiói pillanatok – Erdős Attila fotókiállítása 
(1028 Templom utca 2–10.).
• MARcZIBÁNYI TéRI MűVELőDéSI KöZPONT: MÁRCIUS 27-ig: Álmok és ékszerek. Boglári-Sopo-
nyai Andrea és Makra Gabriella ékszerkiállítása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A KSH KöNYVTÁR folyosóján MÁRCIUSBAN Csizmadia Klára selyemfestő kiállítása (1024 Keleti Ká-
roly utca 5.).
• VÍZIVÁROSI gALéRIA: MÁRCIUS 27-ig: Művészcsaládok a II. kerületben. Sóváradi Valéria és Fab-
ricius Anna kiállítása, amit Fabricius Gábor nyit meg MÁRCIUS 6-án 18 órakor (1027 Kapás utca 55.).

 ZENE 
• KLEBELSBERg KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 23., 14.00: Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál hidegkúti 
zeneiskolások részére. MÁRCIUS 24., 18.00: Makám: Encián. Lemezbemutató koncert (1028 Templom 
utca 2–10.).
• BARTÓK EMLéKHÁZ: MÁRCIUS 25., 18.00: Ünnepi hangverseny Bartók Béla születésének évfordu-
lóján. Bartók és Szigeti. Bartók Béla és Szigeti József a washingtoni Library of Congressben 1940. április 
13-án adott koncertjének műsora. Fellép Falvay Attila (hegedű) és Fülei Balázs (zongora). MÁRCIUS 30., 
11.00: Muzsikáló orvosok. A Semmelweis vonósnégyes koncertje. Km.: Mucza Gabriella (fuvola), Rolla Já-
nos (hegedű), Lakatos János (cselló), Kolbe Ilona (zongora) (1025 Csalán út 29.).

 SZíNHÁZ 
• ÁTRIUM: MÁRCIUS 18., 19.30: A félelem megeszi a lelket. MÁRCIUS 23., 14.30 és MÁRCIUS 25., 
19.30: Chicago. MÁRCIUS 26., 19.30: Az öldöklés istene. MÁRCIUS 27., 19.30: Így szerettek ők – Krúdy 
Gyula. MÁRCIUS 29., 19.00: Krizshow Krizsó Szilviával, vendégek Kepes András, Korda György&Balázs 
Klári. MÁRCIUS 31., 17.00: Vaknyugat (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: MÁRCIUS 12., 19.00: Magyar nátha. MÁRCIUS 12., 20.00: A vezér. 
MÁRCIUS 13., 19.00: Leszámolás velem. MÁRCIUS 14., 17.00 és 20.00: Hurok. MÁRCIUS 14., 19.00: 
Az örökség. MÁRCIUS 18., 19.00: Bebújós. MÁRCIUS 18., 19., 20.00: CSÁÓ – Stefanovics Angéla kör-
berajzolja magát. MÁRCIUS 19., 19.00: A tó. MÁRCIUS 19., 19.30: Kérsz teát? Avagy miért olyan 
bonyolult a nem, ha szexről van szó? MÁRCIUS 20., 19.00: Doboz. MÁRCIUS 20., 20.00: Lefitymálva. 
MÁRCIUS 21., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. MÁRCIUS 13., 19.30: Mi és ők. MÁRCIUS 21., 20.00: 
Egyasszony. MÁRCIUS 22., 19.00: Radioaktív. MÁRCIUS 23., 19.00: Mr. Sloane szórakozik. MÁRCIUS 
23., 20.00: Ez mind én leszek egykor. MÁRCIUS 24., 16.00 és 19.00: Kiválasztottak. MÁRCIUS 24., 
17.00: És jöttek a jó szándékú emberek (1027 Jurányi u. 1-3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 10.,17.00: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. MÁRCIUS 11.,19.00: 
Rémes születésnap. MÁRCIUS 12.,19.00: Mindenki megvan? – Angster Mária sorozata. MÁRCIUS 
13.,19.00: Tóték. MÁRCIUS 14.,19.00: Mennyit érünk? (The Sum of Us). MÁRCIUS 15., 19.30: Egy egy-
szerű szemöldökráncolás. MÁRCIUS 16., 15.00 és 19.00: Az őslakó. MÁRCIUS 17., 15.00 és 19.00: Esz-
ter hagyatéka. MÁRCIUS 18., 19.00: Bernarda Alba háza. MÁRCIUS 19., 19.00: A csütörtöki hölgyek. 
MÁRCIUS 20., 19.00: Veszedelmes viszonyok. MÁRCIUS 20., 19.30: Spanyol románc – komolyzene 
könnyedén. MÁRCIUS 21., 19.00: Ölelj át! MÁRCIUS 21., 19.30: Örökké... szabadon... MÁRCIUS 23., 
17.00: Szeretetkönyv – Müller Péter könyve színpadon. MÁRCIUS 23., 19.00: Gulyás Dénes ’65 – ünnepi 
születésnap a művész tiszteletére. MÁRCIUS 24., 15.00 és 19.00: Maria Callas mesterkurzusa. MÁRCIUS 
24., 16.00: Mesterek 2: Máraira hangolva – Szepes Mária és Faludy. MÁRCIUS 25., 19.00: Equus (1023 
Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• BUDAI FőNIX KULTURÁLIS EgYESÜLET: tájékoztatjuk a tagságot, hogy az éves beszámolót és 
alapszabályt módosító közgyűlésünket MÁRCIUS 11-én 15 órától tartjuk, az esetleges megismételt 
közgyűlés időpontja MÁRCIUS 14., 15.00, helyszín: 1027 Margit krt. 64/b, a Pártok és Civil Szerveze-
tek Rendezvényhelyisége. MÁRCIUS 12.: Szolnoki kirándulás vonattal. Munkácsy-kiállítás és a repülő-
tér megtekintése. MÁRCIUS 13.: Oroszország asszonyai. Fotókiállítás az Orosz Kulturális Központban. 
MÁRCIUS 14.: Megemlékezés az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharcról. MÁRCIUS 15.: 
Koszorúzás a II kerületi megemlékezés helyszínén. MÁRCIUS 19.: Kirándulás Kápolnásnyékre vonat-
tal. Dabasi halászkastély és a Vörösmarty-emlékház meglátogatása. MÁRCIUS 21.: dr. Hautzinger Gyula 
nyugalmazott ezredes legújabb úti filmje a klubban. Festőkör minden páratlan héten a klubdélutánt kö-
vetően. Jóga minden szerdán reggel 8-tól. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 
64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 
20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• A KSH KöNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 
óráig. Az esemény helyszíne a Thirring Lajos-terem. (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• KLEBELSBERg KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 18., 10.00: Babaszínház: Csacsifogat. Kityi-kotyi, ki-
tyi-kotty, avagy utazás a csacsifogaton. Első színházi élmény 1–4 éveseknek. MÁRCIUS 29., 9.00 és 10.30: 
Dzsungelmese, avagy Kisoroszlán keresi a sörényét – a Bóbita Bábszínház előadása (1028 Templom utca 
2–10.).
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március 23. szombat 19.00 
OROSZ-LENGYEL 
ZONGORAEST
VIDA MÓNIKA RUTH 
KONCERTJE 

március 21. 
csütörtök 19.00-01.00 
30 ÉVES 
A GUZSALYAS 
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
MOLDVAI ÉS GYIMESI 
ÜNNEPI BÁL 
MINDEN HÓNAPBAN

 
március 16. 
szombat 19.30 
NONSTOP 
IMPRO 
A SZINDRA 
TÁRSULATTAL 
Műsorvezető: 
Földessy Margit

március 18. hétfő 18.30
LEONARDO 500
ELŐADÁS LEONARDO DA VINCI 
MŰVÉSZETÉRŐL
Előadó: Gimesy Péter 
művészettörténész

marczi.hu

• MARcZIBÁNYI TéRI MűVELőDéSI KöZPONT: minden kedden 17.30–20.30-ig és minden szombaton 
10.00–13.00-ig: tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden szombaton 
10.30–12.00-ig: Motolla játszóház. Minden vasárnap 10.00–12.00-ig: Kőketánc gyermektáncház. MÁR-
CIUS 12., 10.00: Babaszínház: A nap és a hold meséi – a Színes Falu Csoport előadása 1–4 éveseknek (1022 
Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDíJASOKNAK 
• BUDAI NAPSUgÁR NYUgDÍJASKLUB: MÁRCIUS 13.: A Szent László-templom bemutatása. MÁR-
CIUS 20.: Kirándulás Fót környékére. MÁRCIUS 27.: Városlátogatás Veszprémben. ÁPRILIS 3. Ismerke-
dés Mezőföld népi hagyományival. Bővebb felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös számon, illetve a tothbu-
da@chello.hu e-mail-címen kapható.
• A MARcZIBÁNYI TéRI MűVELőDéSI KöZPONT NYUgDÍJASKLUBJA: MÁRCIUS 22., 15.00: Mál-
ta, Európa védőbástyája. Bezuk Zsolt utazási filmje az Utazás a nagyvilágban című sorozatban. A nyug-
díjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 
439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A NEFELEJcS NYUgDÍJASKLUB MÁRCIUS 22-én 14 órától tartja következő klubnapját, ahová vár-
ják az érdeklődőket (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).

 KIRÁNDULÁSOK 
• TERMéSZETVéDő TURISTÁK KöRE: buszos utak: márciustól minden pénteken 16-18 óra között az 
Arany János utcai Burger Kingben lehet befizetni a buszos utakra. Legközelebb: ÁPRILIS 13.: Cserhát 
(Horpács, Nyírjes, Csesztve, Mohora, Buják). ÁPRILIS 27.: Tolna (Ozora, Gyulaj, Lengyel). Gyalogtúrák: 
MÁRCIUS 17.: Érd. Földrajzi Múzeum – Beliczay-sziget–Nagytétény. Találkozás 9.00, Déli pu., pénztárak. 
MÁRCIUS 24.: Kamaraerdő–Törökbálint. Találkozás 9.00, Batthyány tér, 41-es villamos. További informá-
ció: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMéSZETBARÁT SPORTKöR: MÁRCIUS 15-17.: Balaton-felvidék, Országos Kéktúra, éjszaka. 
A túra megfelelő létszám, és időben történő jelentkezés esetén, előleg befizetésével lesz megtartva. Túra-
vezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024. MÁRCIUS 23.: Börzsöny, Országos Kéktúra: Kóspallag–Nagy-
maros. MÁRCIUS 31.: Börzsöny, Országos Kéktúra: Kóspallag–Nógrád. Találkozó mindkét túrára 7.45-
kor a Nyugati pu., jegypénztáraknál. Túravezető Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779.

 ELőADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• KLEBELSBERg KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 19., 18.30: Az Árpád-ház női szentjei. Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• MARcZIBÁNYI TéRI MűVELőDéSI KöZPONT: MÁRCIUS 14., 9.00 és 10.30: Délelőtti történelmi 
standupmaraton iskolásoknak. Előadó: Antalffy Péter történész. 9.00: Zsarnokok demokráciája – filozó-
fusok és gyilkosok az ókorban. 10.30: Az inkvizítor és a boszorkányok – mágia, üldöztetés és a félelem 
ereje. Jegyigénylés Sipos Ildikónál: (06 1) 212-2820; (06 30) 439-1070. MÁRCIUS 14., 18.30: A tíz csapás 
Egyiptomban, avagy Mózes és Hollywood. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – történelmi fordulópontok 
a piramisoktól a maja világvégéig, Antalffy Péter történész előadás-sorozata (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BéLA EMLéKHÁZ: MÁRCIUS 23., 18.00: Cantata profana. Pap Gábor művészettörténész 
előadása. A belépés díjtalan (1025 Csalán út 29.).
• KSH KöNYVTÁR: MÁRCIUS 20., 17.00: Rejtő Jenő élete és munkássága, valamint a Csontbrigád című 
regény orosz fordításának története. Marosi Lajos fordító és Thuróczy Gergely irodalomtörténész, Rej-
tő-kutató (Petőfi Irodalmi Múzeum) vetítéssel egybekötött közös előadása a Bibó István-teremben (1024 
Keleti Károly utca 5.).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• KLEBELSBERg KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 20., 18.30: Szépítő Természet Műhely. Bőrünk természe-
tes megóvása natúrkozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási szerek. MÁRCIUS 22., 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 Ildikónál: (06 
1) 212-2820; (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).

Minden, ami lakás
MÁRCIUS 29–31. között rendezik meg a Millenáris Park B épületében a Portfolio Lakás 
Kiállítást, az ország legjelentősebb ingatlanexpóját, ahol több száz új építésű ingatlan, 
lakópark közül válogathatnak az érdeklődők. 2019 új projektjei és fejlesztései mellett 
közvetítők, bankok, ingatlanpiachoz kapcsolódó szolgáltatók is segítik a kiállításon 
részt vevőket az otthonvásárlásban. A lakásbörze személyes tanácsadással, lakáshitel- 
és CSOK-információkkal, vásárlási-eladási segítségnyújtással, szakértői előadásokkal is 
várja a látogatókat.

A kiállításról bővebben a lakas2019.hu/ vagy www.facebook.com/lakas.kiallitas.es.va-
sar/ oldalon olvashatnak (1024 Kis Rókus u. 10–16.).
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Egy nap kétszer is jelzett a Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
járőreinek Zsaru-Car programja, amelyet a lopott autók kiszűrésére használnak. 
Február 9-én a Vízivárosban egy Volkswagen Polo lett gyanús, de kiderült, hogy 
az autót korábban tulajdonították el, és megkerülése után a körözési adatokat 
még nem vonták vissza. Kicsivel később azonban nem volt téves a riasztás, a 
készülék ismét találatot jelzett: egy BMW pihent Törökvész egy kis utcájában. 
A rózsadombi polgárőrök egy hat nappal korábban Óbudáról eltulajdonított 
járműre leltek. A bűnügyi technikai szemlét követően a helyszínre érkező tu-
lajdonos újra birtokba vehette eltűntnek hitt autóját.

Bizonyosan sokan ismerik már a csalók egyik 
régi, de sajnos még mindig hatásos trükkjét, 
amikor magukat egy bajba került rokonnak ki-
adva próbálnak pénzt kicsikarni az áldozattól. 
Ezt történt a II. kerületben is február 13-án 
este, amikor egy urat azzal keresett meg vona-
las telefonon egy álrokon, hogy azonnal pénzre 
van szüksége, mert balesetet okozott a Margit 
hídnál, és a veszélyes emberek addig tartják 
fogva, amíg meg nem téríti a drága autójukban 
keletkezett kárt. 

– Amikor az aggódó rokon kételkedni kez-
dett, hogy valójában kivel is beszél, a hívó fél 
átadta a telefont a helyszínen tartózkodó, men-
tősként bemutatkozó személynek, aki meg-
erősítette a történteket – tájékoztatta lapunkat 
Tarnai Kata rendőr hadnagy. – A becsapott úr 
elmondta, hogy van nála némi készpénz és ék-

szerek, amit oda tud adni. Az értékekért hama-
rosan egy küldönc érkezett. Nem sokkal később 
ismét csörgött a telefon és a zsarolók további 
pénzt követeltek a fiatal rokon szabadon enge-
déséért. Megállapodtak abban, hogy másnap a 
bankban lévő megtakarításból rendezik a kárt.

A nyomozó elmondta, hogy a sértett hig-
gadtan átgondolta az esetet és telefonon fel-

Tetten érték a trükkös csalókat
Telhetetlenek voltak a telefonos trükkös csa-
lók, akik egy idősebb férfitól szerettek volna 
minél több pénzt megszerezni. A sértett közre-
működésével a II. kerületi rendőrök a bűnözők 
elfogásával pontot tettek az eset végére.
 

hívta rokonait, akik arról tájékoztatták, hogy 
a családban mindenki jól van. Ezt követően a 
rendőrséget értesítették. A hatóság – együtt-
működve az áldozattal – végül elfogta a három 
csalót.

Lapunk úgy tudja, hogy közülük kettőt letar-
tóztattak, egy pedig házi őrizetben várja ügye 
folytatását. 

Lopott autót találtak a polgárőrök ELFOgTÁK A TöBBSZöRöS RABLÓT
A II. kerületi rendőrök elfogták azt a férfit, aki január 16-án a 
Margit hídnál egy idősebb embertől próbálta elvenni a táská-
ját, és az eset során a sértett csúnyán megsérült. Az elkövető 
öt nappal később a 17-es villamoson a Zsigmond térnél akarta 
kitépni egy nő kezéből a telefont leszálláskor. A hölgy azonban 
éber volt és nemcsak a készüléket fogta erősen, hanem a tol-
vajba is belekapaszkodott, a tettes így lerángatta magával a 
sértettet a megállóban váró villamosról. Az utasok közül többen 
is a megtámadott segítségére siettek, de a rabló elmenekült. 
A II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a rendelkezésre álló 
kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt és február 
19-én a lakásán elfogták. A nyomozók K. Richárdot rablás bűntett 
kísérlet és súlyos testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták 
ki. A férfit őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását.

RENDőRKéZEN A VAScSöVES TÁMADÓ
Vascsővel támadt rá egy férfi egy futóra a Hármashatár-hegy 
turistaútján február 22-én. A sportoló kitért az ütés elől és 
elvette az eszközt. A II. kerületi rendőrök március 2-án a Kon-
dor úton fogták el a 38 éves gyanúsítottat, akit előállítottak a 
kapitányságon és garázdasággal vádolják.

Tisztelt II. kerületi Polgárok!
A II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány 

évek óta fontos szerepet tölt be városrészünk
nyugalmának és közbiztonságának megőrzésében.

Támogassa adója 1%-ával 
a II. Kerületi 

Közbiztonsági Alapítványt!
Előzzük meg a megelőzhetőt. 

Már 18 éve segítünk együtt, köszönjük bizalmukat.
Adószám: 19664644-1-41

Budapest II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
K&H Bank: 10200885-32610426
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A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytár-
gyalást hirdet a tulajdonát képező, az alábbiakban 
felsorolt ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére, 
pályázati eljárás keretében.

A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. március 4. és 2019. április 5. között pályázatot 
hirdet a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló 
üres lakások bérleti jogának szociális helyzet alapján 
történő elnyerésére. A nyertes pályázó határozott 
idejű, 5 (öt) évre szóló lakásbérleti szerződést köt-
het az elnyert pályázati lakásra. A megpályázható 
lakások adatai az alábbi táblázatban szerepelnek.

A kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi 
és biztonsági okokból a lakás(ok) megtekintésekor ingat-
lanmegtekintési nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni, mely 
tartalmazza az érdeklődő nevét, valamint elérhetőségét 
(e-mail-cím, telefonszám).

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó 
pályázati felhívás 2019. március 11-én 13.30 órától 
2019. március 25-én 16.00 óráig vásárolható meg a 
II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság 
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán 
(1024 Mechwart liget 1.) 10 000 Ft+27% áfa egyszeri, 
vissza nem térítendő összeg ellenében.

Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati 
felhívást megvásárolta. A versenytárgyalásra a pályázati 
felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni.

A regisztrációs lap leadásának határideje: 2019. 
március 25., 18.00 óra. A regisztrációs lapot a II. kerületi 

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyon-
hasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 
Mechwart liget 1.) lehet leadni.

A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása 
a pályázati felhívásban foglaltak tudomásulvételét jelenti, 
egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson 
való részvételnek.

A pályázó a regisztrációs lap aláírásával kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a pályázó személyes adatait 
a pályázat elbírálása érdekében és céljából kezelje.

A lakások rendeltetésszerű használatához szükséges mun-
kálatok elvégzéséről a bérbeadó gondoskodik. A pályázaton 
való részvétel általános feltételei:

Szociális helyzet alapján csak annak a személynek lehet 
lakást bérbe adni, 

a)  akinek vagy házastársának (élettársának), illetve vele 
együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, 
haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, továb-
bá nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával,

b) akinek a vonatkozásában a lakásba költözők egy 
főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadáskor a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 4-szeresét, 
egyedülálló személy esetén a 4,5-szeresét, együttes va-
gyonuk pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a 250-szeresét nem haladja meg,

c) aki Budapest Főváros II. kerületében legalább 5 éve 
állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik, 

d) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem 
mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés 
ellenében, vagy azt magánforgalomban nem cserélte el 
kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokoza-
tú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el,

e) aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig 
a 18. életévét betöltötte. 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani a II. kerületi 

Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyil-
vántartási Osztályán (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 
301. és 302. szoba) ügyfélfogadási időben. A pályázati 
adatlap díjmentesen igényelhető a Vagyonhasznosítási 
és Ingatlan-nyilvántartási Osztályon ügyfélfogadási idő-
ben, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról 
www.masodikkerulet.hu/hirdetőtábla/pályázatok.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 
5., 11.30. A határidő jogvesztő.

IngATlAnPálYáZAToK

A PÁLYÁZATTAL KAPcSOLATOS KéR-
DéSEKRE a II. kerületi Polgármesteri 

Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyon-
hasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály 
munkatársa ad felvilágosítást ügyfélfogadási időben 
személyesen (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 
311. szoba), vagy telefonon a (06 1) 346-5484-es, 
a (06 30) 830-7244-es telefonszámon.

A PÁLYÁZATTAL KAPcSOLATBAN a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingat-
lan-nyilvántartási Osztályán lehet felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a (06 1) 

346-5422-es és a (06 1) 346-5735-ös és a (06 1) 346-5404-es telefonszámon. A pályázati felhívás teljes 
szövege megtekinthető az önkormányzat honlapján, illetőleg kifüggesztették a Polgármesteri Hivatal hirdető-

tábláján (1024 Mechwart liget 1., földszint).

Lakás címe (Budapest II.) szobaszám terület (m2) komfortfokozat megtekintés időpontja

Bem rkp. 56., I/13.  1 25 komfortos 2019. 03. 19. (9.45–10.15)
2019. 03. 28. (14.45–15.15)

Frankel L. út 36., I/3. 1 30 komfortos 2019. 03. 19. (9.00–9.30)
2019. 03. 28. (14.00–14.30)

Kis Rókus u. 3., VI/1., bejárat
a Kis Rókus u. 5-7. szám alatti kapun 1 40 komfortos 2019. 03. 19. (10.30–11.00)

2019. 03. 28. (15.30–16.00)

Lövőház u. 17., III/3.  1 31 komfortos 2019. 03. 21. (10.15–10.45)
2019. 03. 26. (14.45–15.15)

Szilágyi E. fasor 13-15., II/1. 2 62 összkomfortos 2019. 03. 21. (9.30–10.00)
2019. 03. 26. (14.00–14.30)

A II. Kerületi Önkormányzat mint kiíró, valamint 
Budapest Főváros Önkormányzata nevében meg-
hatalmazással eljáró Budapest Főváros Vagyonke-
zelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének 
szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.
(X. 13.) önkormányzati rendelet, Budapest Főváros Ön-
kormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.(III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet, a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági 
és Közterület-használati Bizottsága 253/2019.(02. 19.) 
számú és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 42/2019.(II.19.) határozata, 
valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
és a Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében 
szerződés aláírására kiterjedő hatályú meghatalmazással 

eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. között 
2019. február 28-án létrejött együttműködési megállapodás 
rendelkezései alapján

nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást hirdet
a II. Kerületi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos 

tulajdonát képező, természetben a 1027 Varsányi Irén u. 
11. szám alatt található, 13705 helyrajzi számon felvett, 
428 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, valamint a 
Budapest Főváros Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdonát képező, természetben a 1027 Varsányi Irén utca 
13. szám „felülvizsgálat alatt” található, 13704/1 helyrajzi 
számon felvett, 473 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 
(továbbiakban együttesen: ingatlanok) tulajdonjogának 
együttes értékesítésére.

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pá-
lyázati dokumentáció 2019. április 1-jén 11.00 óráig 
vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban 

(1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.) bruttó 63 500 Ft 
(50 000 Ft+áfa) egyszeri vissza nem térítendő összeg el-
lenében, amely a 2019. április 1-jén 10.00 óráig átvehető 
csekken fizetendő be.

Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pá-
lyázati dokumentációt megvásárolta.

A pályázati ajánlat leadásának határideje 2019. 
április 8. 10.00 óra.

A pályázati eljárást a II. kerületi Polgármesteri Hiva-
tal Gazdasági Igazgatóságának Vagyonhasznosítási és 
Ingatlan-nyilvántartási Osztálya bonyolítja le.

Cím Energetikai minőség 
szerinti besorolás Hrsz. m2 Szoba Induló ár Megtekintés

1.  Herman Ottó út 3., as. 3. HH 12174/0/A/5 33 1 14 800 000
2019. március 19.
2019. március 21.

(10.30 – 11.00)

2. Keleti Károly u. 31/b, fszt. 2. JJ 12862/1/A/4 17 1 fél 9 300 000
2019. március 19.
2019. március 21.

(11.30 – 12.00)

3. Gyöngyvirág u. 8., fszt. 4. II 53094/0/A/4 30 1 11 500 000
2019. március 19.
2019. március 21.

(9.30 – 10.00)

A PÁLYÁZATTAL KAPcSOLATOS KéRDé-
SEKRE a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyil-

vántartási Osztály munkatársai ügyfélfogadási 
időben személyesen (1024 Mechwart liget 1., III. 

emelet 308.) vagy telefonon, a (06 1) 346-5498-as 
és a (06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.
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A rejtvény fő soraiban Anatole France gondolatát rej-
tettünk el. A 2019/2. számban megjelent rejtvény megfejté-
se: „Az igazi társat nem találjuk, hanem jön”. A helyes meg-
fejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, 
aki az oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utal-
ványát nyerte. A nyertesek: Maraffai Tamás, Neuberger 
István és Rozsnyai Gábor. Gratulálunk, a nyereményeket 
postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár 
rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2019. március 23-ig.

– Ezen a képzésen WordPress honlapot ala-
kítunk át webshoppá. A  képzésen való rész-
vételnek ugyanakkor vannak technikai felté-
telei. Az tud részt venni rajta, akinek van saját 
laptopja, amin dolgozni tud, van egy működő, 
frissített wordpresses honlapja, amit szer-
keszteni is tud, valamint az oldal olyan sab-
lonnal készült, ami kompatibilis a woo-com-
merce webshop bővítménnyel. 

Villányi Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy 
több ezer WordPress-sablon van, így nem lehet 
előre megmondani, hogy a munkához melyik 
alkalmas és melyik nem. Általánosságban el-
mondható, hogy a korszerű sablonok – mint 
például az Elegant Themes Divi sablonja – 
kompatibilisek.

Mire számítsanak a képzésen?
A képzésen egy webshop alapjait tudjuk el-

sajátítani és a legalapvetőbb működéseket be-
állítani. Egy korszerű webshopnak nagyon sok 
funkcióval kell rendelkeznie. Többféle fizetési 
mód, többféle szállítási mód ma már alapvető 
elvárás egy webshoppal szemben. A négyórás 
képzésen beállítunk egy-két fizetési és szállí-
tási módot, illetve feltöltünk néhány terméket. 
A webshop ezáltal már működhet, de ha komo-
lyan gondoljuk az értékesítést, akkor még sok 
további teendőnk marad. 

Hogyan lehet jelentkezni?
A képzést két helyszínen és négy alkalommal 

ismétlem meg, törekedve arra, hogy minden 
érdeklődő megtalálja a számára kedvező hely-
színt és időpontot. A képzésre a lenti linken 
található jelentkezési oldalon lehet regisztrálni.

Más képzés is indul?
További képzésekről részletes információt 

és regisztrációs lehetőséget a https://online-
marketinges.hu/marcius oldalon találhatnak 
az érdeklődők.

Ingyenes webshopkészítő-képzés Ingyenes kamarai fórum
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Budai 
Tagcsoportjai Vállalkozók és polgárok Budán címmel 
ingyenes kamarai fórumot tart MÁRCIUS 19-én 9 
órától. A vállalkozók és a budai polgárok részére rende-
zendő első közös fórum célja, hogy a BKIK tagvállalkozóin 
kívül a kamarai regisztrált vállalkozások és Buda kerüle-
teinek polgárai is megismerjék a kamara szolgáltatásait 
és mindazokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésre 
állnak. A program során lehetőség nyílik konzultációra és 
széles körű kapcsolatokra is szert tehetnek az ide érkező 
vállalkozók és polgárok.

A rendezvény programja: 1. Fogyasztóvédelem a ka-
maránál. A BKIK mellett működő Budapesti Békéltető 
Testület bemutatkozása. Előadók a testület tagjai. 2. 
A BKIK szolgáltatásainak ismertetése és a Kamarai Biza-
lom minősítés rendszere. Előadó: Szatmáry-Jähl Angéla, 
az Önkormányzati Kapcsolatok Kollégiuma és a BKIK 
Kereskedelmi Tagozat elnöke, Törteli Rita, a BKIK Gazda-
ságfejlesztési és Szolgáltatási igazgatója, Drimál István, 
a Kamarai Bizalom projektvezető, a Szenior Szövetkezet 
FB-tagja. 3. Pénzügyi tudatosság, eligazodás a mindennapi 
pénzügyekben (Fintech, kriptovaluták). Előadó: Keszthelyi 
Péter, a IX. Bank Biztosítás Osztály elnökségi tagja, Kiss 
László értékesítési senior manager OTP Bank Zrt., Pataki 
Gábor ügyvezető, Predeem Hungary Kft. Vendégelőadó: 
dr. Sánta Zsófia, a II kerületi Közbiztonsági Alapítvány 
képviselője. A rendezvény díjmentes, de regisztrációhoz 
kötött. A részvételi szándékot a (06 1) 488-2116-os te-
lefonszámon, vagy a juhasz.ildiko@bkik.hu e-mail-címen 
kell jelezni legkésőbb március 13-ig. Helyszín a székház 
Széchenyi-terme (1016 Krisztina krt. 99., VII. emelet). 

Az önkormányzat által támogatott II. ke-
rületi Vállalkozói Klub keretében március-
ban webshopkészítő-képzést tart Villányi 
Balázs online-marketing tanácsadó.

Helyszínek és időpontok

Információ: 
villányi Balázs, (06 30) 606-7843,

e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

március 12., kedd 9–13 óráig
– WordPress és keresőoptimalizálás 

március 12., kedd 14–18 óráig – webshop 
március 21., csütörtök 9–13 óráig – webshop 
március 21., csütörtök 14–18 óráig – blogírás

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

március 13., szerda 9-13 óráig – mastermind 
március 13., szerda 14–18 óráig – webshop 
március 20., szerda 9–13 óráig – webshop
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. március 23-án.
Lapzárta: keretes – március 13., apró – március 18.

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

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

 ÁLLÁS-MUNKA 
A Központi Statisztikai Hivatal számára készülő 
lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat 
keresünk Budapest kerületeibe. Jelentkezni a 
hr@statek. hu e-mail-címen lehet.

Az Amerikai Nemzetközi Iskola Nagykovácsiban 
részmunkaidős takarítót keres 4 vagy 6 órában. 
További információt a 06 30 274-5332-es tele-
fonszámon Német Judittól kérhet. Az önélet-
rajzokat várjuk a hvass@aisb.hu e-mail-címre.

Pasaréti jól bevezetett, nagy vendégkörrel ren-
delkező fodrászüzletünkbe kozmetikust kere-
sünk. Tel.: 06 20 463-0495

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

FODRÁSZT, MANIKŰRÖST azonnali kezdéssel 
keresek bejáratott, felújított szépségszalonba 
a Hűvösvögyi úton. Kiadó a fodrászati részleg 
teljes vagy fél műszakra. Tel.: 06 30 202-1766

Gyakorlott, leinformálható középkorú nő. Szép 
tisztaságot szeretne? Hívjon bizalommal. A-tól 
Z-ig. És kertgondozást. Tel.: 06 30 202-6695

Ápolás, háztartásvezetés együtt lakva 24 órá-
ban. Tel.: 06 20 224-9590

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

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ felsőfokú 
végzettséggel rendelkező vezető ápolót ke-
res idősek átmeneti gondozóházába. Jelentkezni 
elektronikus úton, fényképes önéletrajzzal lehet az 
egyesgondozasikozpont@gmail.com e-mail címen.

A II. kerületi I. sz. Gondozási Központ szakkép-
zett szociális gondozót keres házi segítség-
nyújtás területére. Jelentkezni önéletrajzzal 
lehet az egyesgondozasikozpont@gmail.com 
e-mail címen.

A Budapest Főváros II. Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Völgy Utcai Ökumenikus Óvodá-
ja szeptember 1-től dajkát keres. Jelentkezni 
az okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

A II. Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus 
Óvodája augusztus 1-től óvodapedagógust 
keres. Agilis, szükség szerint váltott műszakot 
is vállaló nyugdíjas kolléganőt is szeretettel vá-
runk. Jelentkezni az okuovi@okuovi.hu e-mail 
címen lehet.

A II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai 
Óvodája márciusi felvétellel megbízható, 
munkájára igényes takarítónőt keres. Ha-
tározatlan idejű szerződéssel nyolc órás mun-
kavégzésre, márciusi felvétellel. Jelentkezni az 
óvoda.szemlo@ecom.hu e-mail címen vagy a 
+36 20 289-9348 telefonszámon 9-16 óráig 
lehet az óvodavezetőnél.

Berendező – karbantartó munkakörbe 
keresünk munkatársat a Klebelsberg Kultúr-
kúriába (1028 Budapest, Templom u. 2–10.) tel-
jes munkaidőben. Feladatok: a termek be- és 
átrendezése a rendezvényeknek megfelelően, 
kisebb karbantartási munkák elvégzése, fűnyí-
rás. A fényképes önéletrajzokat a som.laszlo@
kulturkuria.hu címre várjuk.

 OKTATÁS 
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TELJES KÖRŰ 
KORREPETÁLÁSA, DIPLOMAMUNKÁK SEGÍTÉ-
SE. NAGY GYAKORLATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. 
Tel.: 06 70 431-1336

NÉMETOKTATÁS PÉNZÜGYI, SZÁLLÍTMÁNYO-
ZÁSI, ÉPÍTÉSI SZAKIRÁNYBAN IS. Tel.: 06 30 
948-0955

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

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOMÁS 
SZAKTANÁR EGYÉNILEG FELKÉSZÍT, RENDSZE-
REZ NAGY TAPASZTALATTAL BEL-BUDÁN. Tel.: 
06 30 749-2507

ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ KURZUS MATEMATI-
KÁBÓL. 5 ÉV OKTATÓI TAPASZTALAT! TEL.: 06 
30 274-3513

Matematika-, fizikatanítás általános és közép-
iskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 
06 30 461-8821

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, fel-
vételire való felkészítés gyakorlott középiskolai 
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATLAN 
GARÁZS hosszú távon kiadó raktárnak is a BO-
GÁR UTCÁBAN. Tel.: 06 30 445-5719

Hosszabb távra kiadó 3 helyiségből álló 36 
m²-es üzlethelyiség a II., Petrezselyem utcá-
ban. Érdeklődni a petrezselyem10ab@gmail.
com e-mail-címen, vagy a 06 70 230-8843-as 
telefonszámon lehet.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 
Esztergom, Strázsa-hegy) bérleti jogviszony létesí-
tésére nyílt pályázatot hirdet a Szemlő-hegyi-bar-
lang látogatói fogadóépületben elhelyezkedő, 
összesen 57,65 m² területű ingatlanrészek bér-
beadására 2020 szeptember 30-ig büfé működ-
tetésének céljára. A részletekért, kérjük, keresse 
fel a www.dinpi.hu elérhetési címen honlapunkat.

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

KERESÜNK a II., III., XII. kerületben vagy Soly-
máron, Nagykovácsiban kiadó új vagy újszerű, 
prémium minőségű vagy luxus, klímás villát 
vagy családi házat két állásos garázzsal 10 000 
euro/hó-ig. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 
06 20 974-0571

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei részé-
re keres ELADÓ és kiadó ingatlanokat azonnali 
fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I., Batthyány utca 
32. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra KIADÓ 
igényes házat, ikerházat, sorházat és lakásokat 
diplomata és külföldi ügyfelei és családjaik ré-
szére. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

TULAJDONOSÓL ELADÓ LÖVŐHÁZ UTCAI GAR-
ZON. FIATALOSAN FELÚJÍTOTT, FÖLDSZINTI, UD-
VARI, GÉPESÍTVE ÉS BÚTOROZVA. IRÁNYÁR: 
33,9 M FT. TEL.: 06 20 410-6770

A II., Kassa utcában osztatlan közös építési pa-
norámás telek 680 m²-es része 56 M Ft-ért el-
adó. Buda-közeli házikót beszámítok 15 millióig. 
Tel.: 06 20 999-3604

A II., Pitypang utcában 112 m²-es, négyszobás, 
dupla komfortos, erkélyes lakás garázzsal eladó. 
Tel.: 06 20 967-561

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

A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken kétge-
nerációs családi ház – kétszintes, hatszobás és 
egy 91 m²-es, külön bejáratú, magasföldszinti 
lakás dupla garázzsal, kocsibeállóval 245 M Ft. 
Tel.: 06 20 967-5691

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

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

A VIII., Somogyi Béla utcában 91 m²-es három-
szobás, csendes, napos III. emeleti lakás liftes 
épületben 53,8 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A VIII., Vas utcában rendezett társasház V. eme-
letén utcai, 214 m²-es, hatszobás, világos, erké-
lyes, egyedi fűtésű lakás – irodának, rendelőnek 
is – 119 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

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

Budapesttől 6 km-re Pomázon panorámás, déli 
tájolású, nappali + 5 hálós, medencés családi 
ház eladó. 99 M Ft. Tel.: 06 70 583-3589

Leányfalun 686 m²-es saroktelek eladó. Ár: net-
tó 14 M Ft. Tel.: 06 30 938-0141

Ausztriai 65 m²-es, felújított, háromszobás örök-
lakás 31 M Ft-ért eladó. (Esetleg cserélhető bu-
dapestire.) Tel.: 06 30 834-7008

Az osztrák határnál építési telkek eladók, va-
lamint orvosi rendelőnek, irodának alkalmas 
helyiség kiadó! Tel.: 06 70 210-0553

Dr. Bíró Anna. Ingatlanközvetítés, ingatlankeze-
lés. info@drbiroanna.hu, tel.: 06 70 505-9394, 
06 70 383-5004

Apróhirdetések
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Teljes körű segítséget nyújtok, ha eladna vagy ven-
ne lakást, házat. Megbízható, képzett és tapasztalt 
szakember várja hívását. Tel.: 06 20 336-5320

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT KE-
RES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: IGYEKSZÜNK 
GYORSAN HOZNI A VEVŐT, JUTALÉK 3%, ÜGY-
VÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜL-
FÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA 
ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! LAU-
RUS INGATLAN. TEL.: 06 20 960-0600

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

Állapotfelmérések (kézi, gépi), talpmasszázs, 
fülgyertyázás, nyirok- és visszérterápia, mág-
neses biorezonancia-kezelés, egyéni számító-
gépes lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és 
kezelés, gyógymasszázs, gyógytorna, kinezo-
lógiai tapasz. www.vivientalpai.hu, facebook: 
vivientalpai gyógycentruma, 1024 Fillér u. 10/a, 
bejelentkezés: 06 20 254-4633. Tel.: 316-2596

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍ-
TÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje, ja-
vítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAP-
CSOLÓK, LÁMPÁK CSERÉJE GARANCIÁVAL. 
BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ MESTER. TEL.: 
200-9393, 06 30 333-6363

Villanyszerelő-elektrikus vállal, hibaelhárítást, 
javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, konnek-
tor, lámpa, elosztószekrény, Fi-relé stb. ) Kendrik 
Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi lakos. Kö-
szönöm hívását! +36 30 4566557

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

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automa-
tikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. fri-
mari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 
20 978-7429

Műanyag ajtó-ablak beépítése, zárjavítás, zárcse-
re. Védőrácsok kerítése. Redőny, reluxa szerelése. 
Tel.: 06 70 545-1869

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

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

BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk régi búto-
rát, legyen szó antique, modern bútorról! Nagy 
szövetválasztékkal, díjmentes felméréssel állunk 
rendelkezésére! Hívjon bizalommal! Frank Csaba. 
Tel.: 06 30 945-3042

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibeállók 
aszfaltburkolatának készítését vállaljuk. Társashá-
zaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

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

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06 30 857-2653

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

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

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. 
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDE-
LÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

 TÁRSASHÁZAK 
Közös képviselet. Társasházkezelés – Dr. Bíró 
Anna, info@drbiroanna.hu Tel.: 06 70 505-9394, 
06 70 383-5004

TÁRSASHÁZ TAKARÍTÁSA! TISZTELT KÖZÖS KÉP-
VISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LAKÓPARKOK TAKARÍ-
TÁSÁT VÁLLALOM. nemetandrasne00@gmail.
com Tel.: 06 20 460-3740

II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZZA TÁR-
SASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS KÉPVISELŐRE, 
AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEN VÁLTOZÓ 
TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYNEK. 06.30.408-7064 
gundihaz@gmail.com +36-30-4087064

 SZOLGÁLTATÁS 
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 BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 
251-7171) szeretettel várja régi és új vendégeit.

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

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

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

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

Bádogos-tetőfedő-ácsmunkák. Javítástól ge-
nerálkivitelezésig. Vízszigetelés lomelszállí-
tással. Tel.: 06 70 545-1869

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, 
VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GA-
RANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 
06 30 251-3800

Lakásfelújítás: Festés (egészségügyi, tiszta-
sági). Mázolás, parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, 
villanyszerelés szakemberekkel. Tel.: 06 20 
945-5473, 06 30 499-1814

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

Zernyi Patrik festést, kartonozást, kisebb-na-
gyobb kőműves munkákat vállalok. Tel.: 06 
70 552-2499

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

Szobafestés-mázolás rövid határidővel az 
I., II. kerületben, a legkisebb munkától a 
kompett lakásokig. Festés utáni takarítás, 
lépcsőháztakarítás. Tel.: 06 30 990-5855, 06 
20 337-0167

Festést, gipszkartonozást, burkolást, szigete-
lést, térkövezést, kisebb-nagyobb munkákat 
vállalok. Hívjon bátran bizalommal! Tel.: 06 
20 992-2328

Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pince, pad-
lás lomtalanítása–ürítése, rövid határidővel, 
akár díjtalanul is ! Magyar Imre. Tel.: 06 30 
398-1597

LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TA-
KARÍTÁSÁT VÁLLALJUK HÓELTAKARÍTÁS-
SAL. CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN 
MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTO-
SÍTUNK! TEL.: 06 30 455-1522

FOTÓLABOR A KOLOSY ÜZLETHÁZBAN. FOTÓ-
POSZTER NYOMTATÁSA 20 X 30-TÓL 100 X 
150 CM MÉRETBEN AZONNAL, MŰVÉSZI-VÁ-
SZONKÉPEK VAKRÁMÁZVA, RÉGI FOTÓK FEL-
ÚJÍTÁSA, RETUSÁLÁSA. IGAZOLVÁNYKÉP 
KÉSZÍTÉSE AZONNAL. www.postershop.hu 
NYITVA: H-P: 10-18-IG. TEL.: 06 70 317-2358

Nyugdíjas mérlegképes könyvelő vállalja bt-
k, kft-k könyvelését. Tel.: 06 30 363-1125, 
325-5878

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, 
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 
06 30 589-7542

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

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

Mérlegképes könyvelő könyvelést vállal 
KFT-k, BT-k, vállalkozók, társasházak részé-
re. Kérésre anyagért házhoz megyek. Tel.: 06 
20 318-9335

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

Fodrászt, pedikűröst-manikűröst II. kerületi 
üzletbe felveszünk.  Tel.: 212-4958

Dédiszitter! Fürdetést, sétáltatást, bevásár-
lást vállalok külföldi tapasztalattal. Tel.: 06 
70 627-9019

VÉDJEGYOLTALOM! MÁRKAVÉDELEM! EMB-
LÉMÁK, LOGÓK, SZLOGENEK LEVÉDÉSE, /
termék-szolgáltatás/ szakértővel: kunvaria@
citromail.hu Tel.: 06 70 413-4830

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregkertek 
ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást, 
szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 
970-7506

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

FAKIVÁGÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS, FŰNYÍRÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, KERTRENDEZÉS. 
GALLYAZÁS, VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA AL-
PINTECHNIKÁVAL IS. TEL.: 06 30 994-2431

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, 
tereprendezés, kerítésépítés. Ingatlanok tel-
jes körű köműves, szigetelési, festési, tető-
javítási munkáinak elvégzése. Reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 781-4021, 06 20 
259-6319

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertész-
technikustól 26 év szakmai tapasztalattal. 
Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

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

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes

ZSOLNAY porcelánt! 
Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!
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MEGBÍZHATÓ NYUGDÍJAS TELJES KÖRŰ KER-
TÉSZETI KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT VÁLLAL 
REFERENCIÁKKAL. Tel.: 06 30 976-0357

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁ-
ROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLA-
POTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS 
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉN-
ZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, 
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, 
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIP-
KÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, 
ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES 
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 
20 597-8280

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

RÉGI PÉNZT, ÉRMÉT, PLAKETTET, BÉLYEGET, 
KÉPESLAPOT VÁSÁROLOK. Tel.: 06 70 383-5004

A II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI RÉGISÉG-
BOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI BÚTORT, 
SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, 
EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRT-
ARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. 
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJ-
TALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 
06 20 494-5344

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

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJAB-
BAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT ANTIK-
VÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁS-
SAL. Tel.: 06 20 425-6437

Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat, ké-
peslapot, papírrégiséget vásárol azonnali kész-
pénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. www.ahely.
hu Tel.: 787-2853, 06 30 692-4138

HAGYATÉK, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS! IGÉNY SZE-
RINT TELJES HAGYATÉK-FELSZÁMOLÁS LOMTA-
LANÍTÁSSAL EGYBEKÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG: 
E MAIL: imremagyar045@gmail.com TEL.: 06 
30 703-0518

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

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem ki-
egészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753

GOPRO HERO4 SESSION autós fedélzeti kame-
ra, IMPULSER mágnes-matrac eladó. Tel.: 06 
30 658-8804

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT hagyatékot, régiségeket, 
lakásfelszámolást kiürítéssel, lomtalanítással, 
értékbecsléssel. Hétvégén is. Díjtalan kiszállás-
sal, megbízható felvásárló. L. Dániel. Tel.: 06 
20 544-0027

Versenysakk-óra, 4 db tükrös csempe (mozaik-
lap nagyságú), horgászbotok tartozékokkal, 3db 
20 l-es ballonkanna, 2db leander fa eladók. Tel.: 
06 30 835-5481

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

 EGYÉB 
Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható pár gon-
dozást vállal szükség és egyedi igények szerint. 
Idős hölggyel vagy úrral eltartási vagy életjá-
radéki szerződést kötne. Tel.: 06 30 171-7733

MAGÁNYOS? VAGY CSAK ROSSZ ANYAGI HELY-
ZETBEN VAN? VAGY ELTARTÁSRA SZORUL? 
ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐ-
DÉST KÖTNÉK HÖLGYEKKEL, ILLETVE URAK-
KAL EGYARÁNT. HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.: 
06 30 517-4580

SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENE-
RÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. 
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 12–17-IG. J. WIENNA BT., 1027 BP., 
VARSÁNYI IRÉN U. 17. Tel.: 06 30 858-9499

IDŐS SZEMÉLY SEGÍTÉSÉT (BEVÁSÁRLÁS, FEL-
OLVASÁS, SÉTA, ÜGYINTÉZÉS) GONDOSKODÓ 
SZERETETTEL VÁLLALJA NYUGDÍJAS GYÓGY-
PEDAGÓGUS HÖLGY ÚJ GÉPKOCSIVAL. Tel.: 06 
20 567-7935

Lánygyermekem részére ott lakás nélkül 10 M 
Ft-tal eltartási vagy életjáradéki szerződést köt-
nék. Tel.: 06 30 258-4028

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, kézi kö-
tött, horgolt ruhadarabok rendelésre, méret-
re, nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. 
www.kotode.hu Tel.: 356-6009

MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK
BUDAPESTI ÁRUHÁZAINKBA.

Dolgozzon egy családias környezetben:
1 1 1 5 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
1088 Budapest, Rákóczi út 1–3.
1084 Budapest, Népszínház u. 30.
1026 Budapest, Máriaremetei út 72.
1026 Budapest, Galóca u. 22.
1024 Budapest, Bimbó u. 133.
1062 Budapest, Teréz körút 55–57.

Jelentkezés és információ:
Telefon: +3620/827-1506
E-mail: jelentkezes@tesco.com
Web: tesco.hu/karrier
Illetve személyesen a boltvezetőinknél.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

barati-mini-ad-javitott-print.pdf   1   2018. 05. 22.   9:41:46

EL A DÓ
BUDAPESTI
lakása, háza van?

Gyorsan 
hozzuk a vevőt, 
külföldieket is!

Munkadíj 3,5%. 
Ajánlja ismerőse 

lakását is, 
jutalékot fizetünk!
06-20/9-600-600
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www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Budai Központi Kézbesítő Postájára 
(I.,II.,XII., kerületekbe)  

rész- ( 2 vagy 4 óra) vagy teljes állásban, 
rugalmas munkaidőbeosztással, akár alkalmi 

foglalkoztatásban
levelek kézbesítésére

KÉZBESÍTŐ
 munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• ,,B” kategóriás jogosítvány.

Bérezés: megegyezés szerint.

Szükség esetén a hajnali munkakezdést is 
biztosítani tudjuk

Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők,
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.

A munkakör betölthető azonnal.

A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 
Vörös Zoltánné,Tel: (30)772-1998
E-mail: Voeroes.Zoltanne@posta.hu
Cím: 1122 Budapest XII. Városmajor utca 35-37.

Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.
hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. 
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a 
Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 
2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@
posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett 
pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik pozíció 
– betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az 
adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig 
kezeli. Az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az aktuálisan 
betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. Hozzájárulását 
a jelentkező bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja a 1540 
Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-
címen, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott 
adatkezelés jogszerűségét.

Svédmasszázs
Talpmasszázs
Nyirokmasszázs 
Jász Andrea
www.jaszandrea-masszazs.oldalunk.hu

+36 30/319 0991
1026 Budapest, Júlia utca 5.

Szeretettel várom! 
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FIGYELEM! Változások a közös képviseletekre vonatkozó 
törvényi előírásokban 2019 januártól.

Szolgáltatásaink:
•	 24	órás	vészhelyzeti	elérhetőség
•	 Teljes	körű	könyvelés	az	új	törvényi	előírás	szerint
•	 Hatékony	kintlévőség-kezelés
•	 Műszaki	problémák	kezelése	–	Gondnoki	házfelügyelet
•	 Társasház	teljes	körű	üzemeltetése
•	 	Felújítási	munkák	előkészítése,	lebonyolítása,	felügyelete
•	 Alapító	Okirat	és	SZMSZ	elkészítése,	karbantartása
•	 Jogi	problémák	megoldása

II. kerületi közös képviselet és társasházkezelés

Elérhetőség: 06 30 382-9778

Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

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

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

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

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

Az I-II-XII. kerületekben

hajnali hírlapkézbesítőket,
valamint

nappali újságkihordókat
keresünk.

Főállásban és részmunkaidőben is 
végezhető tevékenység.  

Jelentkezés a 06 30 235-1747-es 
telefonszámon.
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