
Bemutatkoznak városrészünk 
Pesthidegkúton lévő óvodái, köz-
tük az újonnan épülő, száz férőhelyes Kadarka 
utcai óvoda is.
 (12-13. oldal)

a ii. kerületi iskolaBusz-mintaProg-
ram egyik célja a közlekedési dugók csökkentése. 
A program előkészítésének következő állomása a 
II. kerületi családok és oktatási intézmények igényeinek 
felmérése és a szakmai egyeztetés lesz. (8. oldal)

új kerékPáros nyomvonalat ala-
kíthatnak ki a Törökvész út–Alsó Törökvész 
út közötti területen a II. Kerületi Önkormányzat 
sikeres pályázatának köszönhetően.
 (9. oldal)

Függetlenségünk, identitásunk 
megóvása örök érvényű feladatunk

Városrészünkben több helyszínen is megemlékezést tartottak az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából. A  központi ünnepséget a 
hagyományokhoz híven a Gábor Áron-emlékműnél tartotta a II. Kerületi Önkor-
mányzat március 14-én délután, azt megelőzően Schittenhelm Ede honvédtüzér 
Bimbó úti síremlékénél koszorúztak a forradalom és szabadságharc tiszteletére. 
Pesthidegkúton március 15-én reggel, a Pesthidegkút–Ófalui Sarlós Boldogasz-
szony-templomnál találkoztak az ünneplők. (Folytatás a 2-3. oldalon.)
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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

A legfontosabb a  magyar nemzet és a helyi közösség érdeke

Ünnepi beszédet mondott Láng Zsolt 
polgármester, aki rámutatott arra, 
hogy a világnak elszántságból és ki-
tartásból példát mutató elődeink hite, 
ereje abból a hazaféltésből fakadt, 
amely a magyarságot a honfoglalás 
óta a magyar röghöz kötötte és min-
den idegen uralom alatt összetartotta 
népünket.

– A forradalom és szabadság-
harc leverését követően az idegen 
uralom kiszolgálói azóta is tudják, 
hogy március 15. nem ölhető ki többé 
nemzettudatunkból – emelte ki a pol-
gármester. – Ma nyíltan viselhetjük 
szimbólumát, a kokárdát, ami arra 
figyelmeztet, hogy függetlenségünk, 
önrendelkezésünk, identitásunk 
megóvása örök érvényű, napjaink-
ban is létező feladat. 

Láng Zsolt beszédében arra figyel-
meztetett, hogy mindennapi békés 
életünk árnyékában hajlamosak va-
gyunk átsiklani jelenlegi helyzetünk 
megbecsülésén és természetesnek 
vesszük a fejlődést és a szabadságot, 
pedig felelőtlenség nem látni, hogy a 
történelemben semmi nem örök. Mint 
mondta, a számunkra idegen érdekek 
ma is jelen vannak a világpolitikában.

A polgármester hangsúlyozta, hogy 
ma egy nagyon fontos kérdést kell szem 
előtt tartanunk. 

– Minden döntésnél meg kell őriz-
nünk a legfontosabb irányt, a magyar 
nemzet, a helyi közösség kizárólagos 
érdekét és az ennek alapját jelentő 
önrendelkezésünket. Csak így hagyo-
mányozhatjuk utódainkra nemes elő-
deink hagyatékát – tette hozzá.

A Gábor áron-emlékműnél

Schittenhelm ede Síremlékénél
Az ünnepi díszbe öltözött Bimbó úti Schittenhelm Ede-síremléknél helyi lakók és a 
II. Kerületi Önkormányzat tartott közös megemlékezést és koszorúzást március 14-én. 
A szabadságharc során hősi halált halt honvédtüzér Bimbó úti emlékhelyénél koszorút 
helyezett el Láng Zsolt polgármester, Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési 
képviselő, valamint önkormányzati képviselők. A síremlék felújítását kezdeményező 
Némedi László a hely történetéről beszélt a megjelenteknek.
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Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter, a 3-as számú 
választókerület országgyűlési képvi-
selője hangsúlyozta, hogy ünnepelni 
és emlékezni nemcsak szükséges, de 
egyszerűen kötelesség, a megmaradás 
parancsa minden nemzet számára. 
Gábor Áronra, az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc ágyúöntőjére 
és tüzértisztjére utalva elmondta, hogy 
külön is emlékezni kell arra az em-
berre, akinek segítségével Háromszék 
szinte csak a maga erejére támaszkodva 
döntő befolyást tudott gyakorolni az 
erdélyi hadszíntér küzdelmeire.

A miniszter hozzátette, hogy a ki-
egyezést sokan, sokféleképpen ítélik 
meg, de nem lehet kérdéses, hogy az 
azt követő évtizedekben Magyarország 
mindent elért, amit fejlődésben el-
érhetett.

Varga Mihály pénzügyminiszter, a 
4-es választókerület országgyűlési 
képviselője úgy fogalmazott, hogy 
önállóságunk nem lehet alku tárgya; 
ahogyan 171 éve, úgy ma sem az, mert 
a magyarok a mában is saját értékeik 

mentén akarják jövőjüket formálni. 
Hangsúlyozta, a magyarság az elmúlt 
ezer évben nagy áldozatok árán is kész 
volt kezébe venni a sorsát, ha a törté-
nelmi helyzet úgy alakult. 

– Az elmúlt évek kitartó munkájá-
nak eredményei annak köszönhetők, 
hogy mertünk önállóak lenni, mertük 
a saját utunkat követni. Biztos alapokra 
építhetjük a jövő terveit, a magyar gaz-
daság jobb teljesítményére, a magyar 
emberek és a vállalkozások munkájára 
– mondta a miniszter.

A megemlékezésen közreműködött 
Lukács Sándor színművész, a Duna 
Táncegyüttes és az Adamantinus Férfi-
kar, valamint honvéd hagyomány-
őrzők. A Gábor Áron-emlékműnél 
tartott ünnepségre a Rákóczi Szövetség 
szervezésében a felvidéki Muzsláról 
diákcsoport érkezett tanárok veze-
tésével.

A megemlékezés végén a szobor-
nál a szónokokat követően koszorú-
kat helyeztek el a II. kerületi ünneplő 
polgárok, pártok és civil szervezetek 
képviselői. 

ÜnnepSéG A templomkertben

A viharos szél ellenére mintegy száz ünneplő látogatott ki a hidegkúti megemlékezésre. 
Elsőként Láng Zsolt polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédének központi 
motívuma a híd volt – átvitt és tényleges értelemben egyaránt. Mint fogalmazott, 
Hidegkúton járva mindig megcsodálja a városrész régi kőhídjait, és elgondolkodik, 
vajon mi mindenről tudnának mesélni, látták-e azt a harminc pesthidegkúti legényt, 
aki beállt a Nemzetőrségbe, a visszavonuló honvédeket ’48 novemberében vagy 
később Görgey katonáit. A híd szimbólum, mutatott rá a polgármester, amely ösz-
szeköt két oldalt, kapcsolatot teremt. Ez a szerep az évszázadok során Pesthidegkút 
rendeltetését is meghatározta; híd volt vidék és város között, az ide betelepült német 
lakosság pedig híddá vált két kultúra, két nyelv, két szokásrend között. 

– Talán szimbolikus is, hogy a napokban emelték helyére, és március 15-től 
használható ismét a Kultúrkúria bejáratához vezető új híd – hangsúlyozta Láng 
Zsolt, aki a hidat az állandóság és biztonság jelképének is nevezte. Mint mondta, 
mindennapi biztonságos életünkben talán megfeledkezünk róla, de történelmünk 
nagy pillanataira emlékezve eszünkbe kell, hogy jusson, milyen fontos számunkra 
a kiszámíthatóság, a stabil gazdaság, a demokratikus jogrend.

Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő a magyarság legkedve-
sebb ünnepének nevezte az 1848-as forradalom napját. Rövid történelmi vissza-
tekintést adott, melynek során kifejtette, hogy akkor nemcsak az összetartozás és 
az önrendelkezés született meg, hanem elindult az országépítő munka is, hiszen az 
áprilisi törvények lehetővé tették, hogy letegyék a polgári Magyarország alapjait. 
Megemlékezett Kossuth Lajosról mint első pénzügyminiszterről, a Budai Várban 
felállt Pénzügyminisztériumról, ahol 414 ember kezdte meg munkáját, hozzátette, 
ma ezt mintegy harmincezren végzik. A hősök mellett rájuk és a hozzájuk hason-
lóan az ország építésében szerepet vállalókra is emlékeznünk kell, figyelmeztetett 
a pénzügyminiszter. 

A megemlékezésen Oberfrank Pál színművész szavalta el Petőfi Sándor A ma-
gyarok istene című versét, valamint a Kiss Zenede tanítványai adtak ünnepi műsort. 
Zárásként a résztvevők megkoszorúzták a templom falán található emléktáblát. 
(A koszorúzók listáját a www.masodikkerulet.hu oldalon olvashatják.)
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a Fidesz ii. kerületi irodájának nyit-
vatartása: 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-egyez-
tetés nyitvatartási időben a (06 1) 212-
5030-as számon.
a kdnP ii.  kerületi irodája (1024 
Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentke-
zéseket a (06 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 kép-
viselője) irodája hétfőn 12-16, szerdán 
13-17, pénteken 9-13 óráig tart nyitva 
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 
355-8199).
az mszP ii. kerületi szervezetének 
irodája hétfőn és csütörtökön 12-18 óra 
között, valamint kedden, szerdán és pén-
teken 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 bejelentke-
zés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon. 
Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
joBBik ii. kerület: fogadóóra minden 
hónap páratlan hetének csütörtökén 
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 
8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra 
között a Gyertyás vendéglőben (1028 
Hidegkúti út 172.). Jogsegélyszolgálat: 
időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös 
telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 
a demokratikus koalíció önkormány-
zati képviselője, Kecskés Balázs minden 
hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 
óra között a Budai Demokrata Klubban, a 
1126 Márvány utca 38. szám alatti irodá-
ban. Akinek bármilyen kérése, problémája 
merül fel, kérik, hogy a (06 1) 275-8186-os 
telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.
hu e-mail-címen jelentkezzen.
a PárBeszéd magyarországért helyi 
képviselője Kovács Márton. Fogadóóra 
előzetes időpont-egyeztetést követően 
a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.
az észak-Budai kisgazda Pol-
gári egyesület tisztelettel várja az 
érdeklődők jelentkezését. E-mail: 
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 
20) 976-2415.

Mindenkor kegyeleti kötelességének tartotta 
a II. Kerületi Önkormányzat, hogy tisztelet-
tel ápolja azon történelmi nagyjaink emlé-
két, akiknek hősi helytállása máig ható példa 
a magyarság számára. Minden nemzeti ün-
nep különleges alkalom a megemlékezésre, 
az önkormányzat vezetése ezért is döntött úgy 
két évvel ezelőtt, hogy nemzeti színű zász-
lót adományoz az épületek feldíszítéséhez. 
Az  akció már első meghirdetésekor is nagy 

sikert aratott mind a társas-, mind a csa-
ládi házban élők körében. 2017-ben közel 
ezerkétszázan éltek az ingyenes lehetőség-
gel, vállalva, hogy a zászlót állami és nemzeti 
ünnepeinken (március 15., augusztus 20. és 
október 23.) kitűzik lakóházuk falára. Idén is 
több száz igénylés érkezett. A zászlók átadása 
már megkezdődött és március 29-ig tart két 
helyszínen: a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 
(1024 Keleti Károly u. 15/a) irodájában, illet-
ve pesthidegkúti (1028, 1029) igénylőknek a 
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom 
u. 2–10.) az intézmény nyitvatartási ideje 
alatt az információs pultnál. Sokan le is fo-
tózták már az új zászlót és visszaküldték a ké-
pet, ahogy azt az önkormányzat kérte.

Több százan igényeltek nemzeti színű zászlót
A II. Kerületi Önkormányzat idén is nem-
zeti színű zászlót adományozott több száz 
igénylőnek, valamint az elhasználódott 
zászlók lecserélését is biztosította. 
 

hole szandra: – A Rókushegyi lépcsőnél lakunk, először igé-
nyeltünk zászlót, eddig nem volt a házunknak, úgyhogy megörültünk, 
amikor olvastuk a felhívást. Ma gyorsan el is jöttem a Keleti Károly 
utcai irodába, hogy átvehessem az új zászlót és még a II. Kerület Kár-
tyámat is meghosszabbítottam.

gázmár domán: – Egy négylakásos társasházból jövök. Kifakult a zász-
lónk, ezért szeretnénk lecserélni. Szerintem sok a kopott zászló az utcánkban 
is, öröm, hogy kerületszerte egyre több szép, élénk színű zászló díszíti majd 
az épületeket a nemzeti ünnepeken.

FehdenFeld-horváth ágnes: – Többnemzetiségű háttérrel ren-
delkező családból származom, ahogy a legtöbben a Kárpát-medencében. 
Erdélyből és a Felvidékről származnak az őseim. Ami összeköti ezt a sokféle 
genetikai hátterű népet, az a közös múlt, a közös történelem. Ez kovácsol 
minket nemzetté. Ezért nagyon fontos történelmünk jelentős eseményeit, 
közös hőseinket megünnepelni. Kiváló kezdeményezése a II. Kerületi Ön-
kormányzatnak a különböző méretű nemzeti színű zászlók adományozása. 
Sok helyen nemcsak ünnepnapokon teszik ki a zászlót a kertekbe, házakra, 
hanem egész évben otthagyják, mert büszkék az országukra.
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értesítők megküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. 
március 20-án a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a válasz-
tópolgár értesítési címére, ennek hiányban 
lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni.

mozgóurna igénylése
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgár kérheti, aki mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogva tartása miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. ké-
nyelmi szempontok, munkavégzés miatt) 
kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazat-
számláló bizottság elutasítja.

átjelentkezés másik szavazókörBe
Átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak 
be, akik a szavazás napján Magyarországon, 
de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő 
helyen kívánnak szavazni.

A kérelemnek legkésőbb a szavazást meg-
előző negyedik napon, 2019. május 22-én, 
szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához.

Kérelmét az átjelentkező választópolgár 
2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig mó-
dosíthatja.

A kérelem visszavonása tekintetében az 
alábbiak szerint kell eljárni:

• a levében, illetve ügyfélkapus azonosítás 
nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. 
május 22-én, szerdán 16.00 óráig,

• a személyesen, illetve ügyfélkapus azo-
nosítással online benyújtott kérelmeknek 
2019. május 24-én, pénteken 16.00 óráig

kell megérkeznie a helyi választási irodába.

külkéPviseleten történő szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 
irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzék-
ben szereplő, a szavazás napján külföldön 
tartózkodó választópolgár nyújthat be. 

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

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

telePülési szintű lakóhellyel rendel-
kezők szavazása
Amennyiben a polgár települési szintű lak-
címmel rendelkezik, akkor az adott tele-
pülés kijelölt szavazókörében adhatja le a 
szavazatát.

Amennyiben a polgár települési szintű 
lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely 

helyi választási irodától vagy a Nemzeti Vá-
lasztási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

a választójog gyakorlásához segítség 
igényelhető
A fogyatékossággal élő választópolgár a 
következő segítséget igényelheti választó-
jogának gyakorlása érdekében:

• Braille-írással készült értesítő megküldése, 
• könnyített formában megírt tájékoztató 

anyag megküldése, 
• Braille-írással ellátott szavazósablon al-

kalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgó-
urnás szavazás során,

• akadálymentes szavazóhelyiség alkal-
mazása. 

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

személyes adatok kiadására
vonatkozó szaBályok
A választópolgárnak 2014. január 1-je óta le-
hetősége van arra, hogy megtiltsa adatainak 
kampánycélú kiadását, továbbá lehetősége 
van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásból is megtiltsa adatainak kiadását.

Tisztelt Választópolgárok!

online igénylés esetén
ÜGYFÉLKAPUS AZONOSíTÁS NÉLKÜL: a sza-
vazást megelőző negyedik napon, 2019. má-
jus 22-én, szerdán 16.00 óráig nyújtható be.
ÜGYFÉLKAPUS AZONOSíTÁSSAL: a sza-
vazás napján 12.00 óráig nyújtható be.

személyesen történő igénylés:
a szavazást megelőző második napon, 
2019. május 24-én, pénteken 16.00 órá-
ig nyújtható be a helyi választási irodához.

Postán (levélben) történő igénylés:
a szavazást megelőző negyedik napon, 
2019. május 22-én, szerdán 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához.

írásbeli meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott útján történő igénylés: 
• a szavazást megelőző második napon, 
2019. május 24-én, pénteken 16.00 órá-
ig a helyi választási irodához, vagy
• a szavazás napján 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

írásbeli meghatalmazással nem rendelkező 
kézBesítővel  (futár, hozzátartozó vagy 
egyéb személy)
• a szavazást megelőző negyedik napon, 
2019. május 22-én, szerdán 16.00 órá-
ig a helyi választási irodához, vagy
• a szavazás napján 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A mozgóurna igénylésének szabályai

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Magyarország köztársasági elnöke az eu-
rópai parlamenti képviselők magyarországi 
választását 2019. MÁJUS 26. napjára tűzte 
ki. A választások tisztaságát a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben 
rögzített garanciális elemek biztosítják. 
Az alábbiakban a hivatalhoz intézett, gyak-
ran felmerülő kérdésekről adok tájékozta-
tást. Amennyiben további kérdésük van a 
szavazással kapcsolatban, kérem, fordul-
janak kollégáimhoz bizalommal az alábbi 
elérhetőségek egyikén.

dr. Szalai Tibor,
a Választási Iroda vezetője

a választási iroda hivatali he-
lyiségének címe: 1024 Mechwart 

liget 1., II. emelet 204. szoba (fél-
fogadás mindennap: 8–16 óra között). 
Tel: (06 1) 346-5633, (06 1) 346-5560, (06 
1) 346-5561, (06 1) 346-5493. 
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A Pasaréti út két kilométeres szakaszon újul meg 

A felújítás ideje alatt, április elejétől több 
ütemben egyirányúsítják majd a Pasaréti utat 
– az ideiglenes forgalmi rendről a BKK később 
ad tájékoztatást. A felújítás kivitelezője a Stra-
bag Általános Építő Kft., a beruházás költsége 
nettó 985 millió forint.

A Pasaréti út Szilágyi Erzsébet fasor és Pasa-
réti tér közötti szakaszán az útfelületek elhasz-
nálódtak, felújítást igényelnek, ezért március 
közepén a Fővárosi Önkormányzat finanszí-
rozásával a Budapesti Közlekedési Központ 
komplex, faltól falig tartó rekonstrukcióba 
kezd. A  kivitelezési munkák április elejétől 
járnak majd a forgalom korlátozásával: ekkor 
a Pasaréti utat a Pasaréti tér felé részlegesen 
egyirányúsítják, várhatóan két ütemben, elő-
ször a Szilágyi Erzsébet fasor és a Gábor Áron 
utca, majd a Gábor Áron utca és a Pasaréti tér 
közötti szakaszon.

Biztonságosabb közlekedést, élhetőbb környezetet teremt a II. kerületi Pasaréti úton a Fő-
városi Önkormányzat a Szilágyi Erzsébet fasor és a Pasaréti tér közötti szakasza teljes, „fal-
tól falig” történő felújításával. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) beruházásában idén 
március 18-án – az előkészítő munkálatokkal – induló fejlesztés várhatóan ősszel fejeződik 
be. Felújítják a közutat és a járdákat, új jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a Nagyajtai 
és a Hidász utcánál, a lámpa nélküli zebráknál középszigeteket építenek, rendezik a parko-
lási helyzetet, a közvilágítást, frissítik a zöldfelületeket.

útFelújítás. Mintegy két kilométeres út-
szakaszt újítanak fel, ahol szükséges, teljes 
útszerkezet-, egyéb esetben burkolatcseré-
vel. A  buszmegállók az öblökben bazaltbeton 
burkolatot, a többi, az útpályán lévő megálló 
aszfaltburkolatot kap. Az  útszakasz a felújítás 
után is kétszer egysávos marad, ugyanakkor a 
forgalombiztonság növelése érdekében kissé 
szűkebb lesz az útpálya, ami lassabb haladásra 
ösztönzi az ott közlekedőket. Felújítják a járdá-
kat – amelyek betontérkő-burkolatot kapnak –, 
valamint a kapubehajtókat is.

Új jelzőlámpákat telepítenek a Nagyajtai utca 
és a Hidász utca csomópontjában, amelyek az 
autóközlekedés folyamatosságát segítik azzal, 
hogy beépített érzékelőik a tényleges forgalom 
nagyságát figyelik, és aszerint adnak hosszabban 
tartó zöld jelzést az egyes irányokba. A gyalogo-
sok biztonságára is nagyobb hangsúlyt fektet-

nek: a jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőhelyeknél 
középszigeteket telepítenek.

Parkolás. A Pasaréti út felújításának egyik 
célja a parkolási helyzet rendezése, ugyanis so-
kan szabálytalanul várakoznak gépkocsijukkal a 
környéken. Ezért az egész felújított szakaszon 
megállási tilalom lép életbe. Parkolásgátló osz-
lopsort helyeznek ki azokra az útszakaszokra, 
ahol eddig jellemzően szabálytalan várakozás-
sal zavarták a forgalmat. Ugyanakkor szabályos 
parkolásra továbbra is lesz lehetőség: a Pasaréti 
úton parkolóállásokat jelölnek majd ki a Hargi-
ta utca és a Rhédey utca között, és megmarad-
nak a várakozóhelyek a Pasaréti út 22-24. előtt, 
valamint a Gyergyó utca torkolatának közelé-
ben. A Vasas Sportcentrum előtti parkolóterü-
leten az épület felőli párhuzamos parkolás to-
vábbra is lehetséges lesz, míg a Pasaréti út felől 
ferde parkolóállások várják majd az autósokat. 
A Sövény és a Riadó utca közötti kijelölt várako-
zóhely kissé rövidebb lesz.

zöldFelületek. A Pasaréti út felújított sza-
kasza mentén álló mintegy 260 fa döntő több-
ségéhez nem szükséges hozzányúlni, az útépítés 
és a szegélymódosítás miatt azonban 7 fa helyé-
re másik útsorfát telepítenek az adott útszaka-
szon. Egyúttal bővül is a zöldfelület: a rekonst-
rukció által érintett útvonalon további 11 sorfát, 
mintegy 250 négyzetméternyi cserjét ültetnek, 
és 1700 négyzetméternyi területet füvesítenek 
a zöldfelület tartósságához szükséges talajcsere 
elvégzése után.

közművek. A Pasaréti úton a vízelvezetés 
jelenleg is jól megoldott, ahol szükséges, kor-
szerűsítik a rendszert. A felújítás részeként fel-
újítják a közvilágítást, a kijelölt gyalogátkelőhe-
lyek környékét pedig kiegészítő megvilágításba 
helyezik.

Pasaréti tér
Pasaréti út 
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A Pasaréti út átfogó rekonstrukciója

II. ütem

I. ütem
Új jelzőlámpák beépített érzékelőkkel

 Áprilistól a Pasaréti úton részleges egyirányúsítás várható a Pasaréti tér irányában.

Új jelzőlámpák 
beépített 

érzékelőkkel

Új köztéri világítás a teljes szakaszon

Bővül a zöldfelület

Rendeződik a parkolás

Megújuló járdák és gyalogátkelőhelyek

Biztonságosabb közlekedés

E-mail: bkk@bkk.hu
Tel.: (06 1) 3 255-255
Honlap: www.bkk.hu

P

Áprilistól a Pasaréti úton részleges egyirányúsítás várható a Pasaréti tér irányában

A II. Kerületi Önkormányzat folyamatosan 
közzéteszi az aktuális forgalmirend-változá-

sokat a honlapján (www.masodikkerulet.hu). 
A beruházással kapcsolatban továBBi kérdések-
kel keressék a BKK ügyfélszolgálatát a bkk@bkk.hu 
e-mail-címen vagy a (06 1) 325-5255-ös telefonszámon.
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Városrészünk úthálózatának idei karbantartása, fejlesztése

Új gyaloghíd vezet a Kultúrkúriához

Birtokba vehették a gyalogosok a Klebelsberg Kultúrkúria és a Hidegkúti út közötti, a Paprikás patakon átvezető új, stabil hidat március 15-én. 
A régi, elöregedett fahidat a II. Kerületi Önkormányzat 49 millió forintos beruházásában acélgerendás szerkezetűre cserélték. A kivitelezők nagy 
hangsúlyt fektettek az előre elkészített, majd daruval a helyére emelt átkelő korrózióvédelmére, de a híd járófelületének felső rétege is időjárásálló, 
kompozit fa-műanyag pallóburkolatból készült. A hídfők állapota megfelelő volt, de a gyalogutat hozzá kellett illeszteni az új híd két végéhez.

Az első és legfontosabb tény, hogy a kerüle-
ti úthálózat gépjárműforgalmi terhelésnek 
leginkább kitett, autóbuszok által is hasz-
nált útjai a főváros (Budapest Közút Zrt.) 
és nem a kerület kezelésében állnak. Így a 
mindennapi autózásunk során tapasztalt 
problémák jelentős részének megoldása nem 
a kerületi önkormányzat lehetőségeinek 

vagy akaratának függvénye. A másik fontos 
tudnivaló, hogy szakértők szerint kerületünk 
domborzati viszonyai és a közlekedési ter-
helés miatt az utak átlagos élettartama tíz 
év, ami leginkább csak a legjobb minőségű, 
magas kivitelezési költségűekre igaz, tehát 
úthálózatunk a folyamatos karbantartás 
mellett is állandóan amortizálódik. 

Mindezt figyelembe véve érdemes a 
2019-es költségvetésének a közutak kar-
bantartására és fejlesztésére szánt elemeit 
áttekinteni. Idén kátyújavításra, az utak na-
gyobb felületeinek javítására, kerékpárutak 
és járdák javítására közel bruttó 270 millió 
forintot fordít az önkormányzat. A kerület 
közlekedésbiztonsága érdekében idén ösz-
szesen  több mint 650 millió forintért három 
új gyalogátkelőhely és két új körforgalom 
is épül, ez utóbbiak a Nagyrét utca–Ördög-
árok utca csomópontban, illetve a Marczi-
bányi tér északi végében valósulnak meg. 
A gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatban is 
fontos megjegyezni, hogy azok kezelése 
kerületünk teljes területén szintén a fő-
városi Budapest Közút Zrt.-hez tartoznak. 
Amikor egy-egy helyszínen új zebrára vagy 
a meglévők karbantartására van szükség, 
a kerület jelzi igényét a Budapest Közút 
Zrt.-nek, majd az ütemterv szerint kerül sor a 
munkálatokra. Azonban gyakran előfordul, 
hogy a fővárosi ütemtervben szereplőnél 
sürgősebb a megvalósítás, így a kerület min-
den évben saját beruházásban is alakít ki 
gyalogátkelőhelyeket.

Az úthálózat karbantartására és fejlesz-
tésére 2019-ben összesen 2 milliárd forin-
tot fordít a kerület. Összehasonlításként: 
2015-ben ez az összeg még csak 680 millió 
forint volt, ami egyértelműen a kerületi 
közlekedés és közlekedésbiztonság fon-
tosságát és állapotjavításának lehetőségét 
mutatja.

Bár az úthálózat karbantartására és fejlesztésére fordított önkormányzati források az el-
múlt években folyamatosan bővültek, a kerületi lakosokat jogosan foglalkoztatja az utak 
állapota, s nem ritkán hangot adnak elégedetlenségüknek. A 2019-es költségvetés kapcsán 
áttekintjük az idei év úthálózat-fejlesztéssel és -karbantartással kapcsolatos kiemelt terveit.
 

Kerületünk domborzati viszonyai, a fővárosi kezelésben lévő tömegközlekedési
útvonalak és a csúcsforgalom fokozott terhet ró az úthálózatra
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Amerikai filmek emblematikus szerep-
lői, nap mint nap találkozhatunk velük 
magániskolák környékén, várhatóan 2020 
második felétől pedig már a II. kerüle-
ti gyerekek is használhatják. De miért is 
örömhír ez, kinek mire nyújt megoldást, 
ki mit vár és ki mit várhat a II. kerületben 
fővárosi mintaprogramként megvalósu-
ló iskolabuszprogramtól? A kérdések egy 
részét mi, II. kerületi, iskoláskorú gyer-
meket nevelő szülők válaszolhatjuk meg 
a program megvalósításának első lépé-
seként áprilisban lefolytatandó lakossági 
igényfelmérés keretében, amelynek ered-
ményei a kerületi program alapszempont-
rendszerébe kerülnek. 

Hogy miért jó és hasznos az iskolabusz-
program, azt mindenki végig tudja gondol-
ni; mi ehhez nyújtunk segítséget néhány 
gondolattal. 

időmeGtAkArítáS
A családosok jól ismerik a reggeli és dél-

utáni gyerekszállítással járó szervezési bo-
nyodalmakat, a „ki megy kocsival”, „ki, 
merre megy, melyik kocsival”, a „mehetnék 
korábban vagy később, de a gyerek miatt be 
kell állnom a dugóba”, a „hol hagyom a ko-
csit, miután bevittem a gyereket” vagy a 
„gyorsabb lenne bejutnom kocsi nélkül, de 
hogy megy be a gyerek” kérdéseit és bosz-
szúságait. Rövid fejszámolást végezve: egy 
városrészünkben élő, gyermekeit autóval is-
kolába szállító, egyébként dolgozó szülő átla-
gosan naponta egy-két órát tölt el pluszban 
a kocsijában a reggeli és délutáni dugóban 
araszolva. Hangsúlyozandó itt az átlagosan 
egy-két óra, hiszen a lakóhely és az oktatá-
si intézmény közötti távolság és közlekedési 

viszonyok szerint ez az idő akár napi két-há-
rom óra is lehet. Ezt az időt tudja megtaka-
rítani egy jól működő, biztonságos és megfi-
zethető iskolabuszrendszer, amelyre minden 
szülő rá meri bízni a gyerekét. Napi több órát 
nyerünk, amit akár a gyerekekkel is tölthe-
tünk: nem a kocsiban bosszankodva, hanem 
egymásra figyelve, vagyis a kényszerűen el-
pazarolt időt minőségi idővé válthatjuk át. 

környezetvédelem, 
fenntArthAtóSáG

Az időmegtakarítással kapcsolatos gondo-
latokból következik, de mindennap tapasz-
talhatjuk, hogy Budapesten, így kerületünk-
ben is a napi forgalmi dugók az iskolakezdés 
és a délutáni gyerek-hazaszállítás idősza-
kában alakulnak ki. Egyértelmű tehát, hogy 
amennyiben az iskolabuszra rendszerként 
működve számíthatunk, akkor képes any-
nyi gyereket átvenni a magánautóktól, ami 
már jelentős forgalomcsökkenéssel járhat. 
Sok autó így a garázsban maradhat, vagy nem 
a reggeli dugók időszakában, hanem előtte, 
illetve utána indulnak útnak velük, így tehát 
eloszlik az autók okozta közlekedési és kör-
nyezeti terhelés. A  „fenntartható kerület” 
víziójához hozzájárulnak az iskolabuszok, ezt 
továbbgondolva arra is rájöttünk, hogy sok 
olyan gyerek is igénybe veheti a hálózatot, 
aki ma közösségi közlekedési eszközökkel 
jár iskolába. Ezzel csökkenhet a BKK-járatok 
reggeli és délutáni telítettsége, a jelenleginél 
jóval vonzóbb közlekedési alternatívát nyújt-
va azoknak, akik ma még autóval járnak dol-
gozni. Az iskolabuszrendszer tehát közvet-
lenül és közvetett módon is képes a kerületi 
– hosszabb távon a fővárosi – autóforgalom 
és a környezeti terhelés akár jelentős, min-
denki számára érzékelhető csökkentésére. 

iGényfelméréS
Jól működő iskolabuszprogramot tervez-

ni és megvalósítani nem tűnik egyszerű fel-
adatnak. Az  autóbuszok kialakításától és 
biztonsági rendszereinek kiválasztásán át a 
gyermekszállító autóbuszvezetők alkalmassá-
gi vizsgálatain keresztül az útvonalak és meg-
állóhelyek kijelöléséig rendkívül összetett, 
több szakterület bevonását igénylő munka 
vár a szervezőkre, jelen esetben a II. Kerületi 
Önkormányzatra. A  szakterületekkel történő 
egyeztetések elindultak, közlekedéstervező 
mérnökök, közlekedésbiztonsági és személy-
szállítási szakemberek, buszspecialisták vesz-
nek részt a kerületi iskolabuszprogram ter-
vezésének előkészítő szakaszában. De ez csak 
akkor lesz sikeres, ha a családok valós igénye-
ire épülő szolgáltatást nyújt, ezért nagyon fon-
tos, hogy az igényfelmérés során minél több 
kerületi család és szülő adjon támpontokat a 
tervezéshez. Az  igényfelmérés részleteiről a 
Budai Polgárban és a Facebookon adunk hírt.

Időmegtakarítás és környezetvédelem: iskolabusz
A kerületi családok és oktatási intézmények igényeinek felmérésével, valamint szakmai 
egyeztetésekkel folytatódik kerületünkben a tavaly decemberben Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter, Varga Mihály pénzügyminiszter, Fürjes Balázs államtitkár és Láng 
Zsolt polgármester által bejelentett fővárosi iskolabusz-mintaprogram.

Az Egyesült Államokban és Európa több országában is jól bevált
az iskolabuszrendszer, amit a II. kerületben mintaprogramként vezetnek be
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A 2017-ben készült Kerékpárforgalmi Háló-
zati Terv alapján megkezdődött a kiviteli terv-
dokumentáció elkészítése. Az engedélyezési 
szintű, egyeztetett tervek 2018 őszén elké-
szültek, és elindult az engedélyezési eljárás. 
A Törökvész úton a belváros felé közeledve a 
műszaki paraméterek csak azt teszik lehetővé, 
hogy felfelé kerékpársáv, lefelé pedig kerék-
páros nyom vezesse a bringásokat. A Török-
vész út felső, Eszter utcáig tartó szakaszán  
azonban elegendő felület áll rendelkezésre 
az önálló kerékpárút létesítéséhez.

A Törökvész út mentén tehát egyoldali, két-
irányú, úttesttől elválasztott kerékpárút léte-
sítését tervezi az önkormányzat. A szakértők 
szerint a domborzati viszonyok miatt kevés-
bé biztonságos az útpályán vezetett változat, 
különösen fiatalabb használók esetén. Még 
inkább igaz ez olyan jelentős forgalmú, busz-
forgalommal is terhelt útvonalon, mint a Tö-
rökvész út. A nagy forgalmú útvonalon talál-
ható iskolákba potenciálisan kerékpárral járó 
fiatalok számára az úttestre felfestett  bicikliút 
nem lenne eléggé vonzó és biztonságos.

Az önkormányzat álláspontja szerint, ahol 
fizikailag vagy műszakilag megoldható, ott 
meg kell valósítani, hogy a kerékpárosok ne 
a gyűjtőútként működő és rendkívül nagy 
autó- illetve autóbuszforgalmat lebonyolító 
Törökvész úton haladjanak. A szóban forgó 
területen ugyanis – összefüggésben az egész 
kerület magas motorizáltságával – relatíve 
alacsony gyalogosforgalom a jellemző, a ke-

rékpározási kedv és az iskolák kerékpáros 
megközelíthetősége ugyanakkor jelentősen 
növelhető, erősíthető.

Tekintettel arra, hogy a Törökvész út kör-
nyéken több probléma egy időben történő 
komplex megoldására van szükség, ezen a 
területen a kerékpáros infrastruktúra ter-

Kerékpáros fejlesztés a Törökvész úton 
A közterületek is megújulnak

A II. Kerületi Önkormányzat (a Fővárosi Ön-
kormányzattal és a Budapesti Közlekedési 
Központtal közösen alkotott konzorciumi 
együttműködésben) sikeres pályázatot nyúj-
tott be a Versenyképes Közép-Magyaror-
szág Operatív Programban (VEKOP-5.3.1-15 
számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Budapesten). A tervezett hálózatbővítés 
által új kerékpáros tengelyt alakíthatnak ki, 
és kerékpárosbarát fejlesztések valósulhat-
nak meg a Törökvész út–Alsó Törökvész út 
közötti területen. A pályázat részét képezi 
még a Bimbó út–Keleti Károly utca–Retek 
utca közötti szakasz hasonló fejlesztése, 
amelyről a későbbiekben számolunk be.
 

a közterület-alakítási terv készítésének komPlex célrendszere: 
• a közlekedés különböző szerepelőinek biztonsága: a kerékpárosok és a gyalogosok közötti konfliktusok 
minimalizálása, ahol van elegendő közterület, ott a gyalogos- és kerékpáros forgalom teljes elválasztása, a 
kerékpárút szintben történő kiemelése a keresztező útcsatlakozásoknál;
• a gépkocsi parkolóhelyek rendezése, racionalizálása, egyértelműsítése, lehetőség szerinti növelése;
• a gyalogos járófelületek folytonosságának és akadálymentesítésének, illetve a buszmegállók gyalogos 
elérésének biztosítása;
• a zöldfelület védelme oly módon, hogy a meglévő és megmaradó zöldfelületek biológiai aktivitása növe-
kedjen – ennek érdekében a KAT készítésénél elvárt szempontok közül kiemelkedően fontos, hogy ahol a 
kerékpárút meglévő zöldfelületre kerül, ott annak közelében az elvesző – gyakran egyébként nem túl értékes 
és igényes – zöldsávot pótolják, mégpedig igényesebb, magasabb esztétikai értékkel és szén-dioxid-megkötő 
képességgel rendelkező növények kiültetésével.

növénydézsákkal és Pollerekkel akadályoznák a szaBálytalan Parkolást
A Törökvész út Kapy utca és Vérhalom 
utca közötti szakaszán kerékpárút 
építését tervezik. Az érintett terüle-
ten azonban a szabálytalan parkolás 
különösen sok problémát okoz, ezért 
a kerékpárút megépüléséig sürge-
tővé vált ennek megoldása. Ezen 
a szakaszon, jellemzően az udva-
rokra bevezető gépkocsibehajtók 
két oldalán, gyakori a parkolás a 
zöldfelületen. A tervezett kerékpárút 
2020-ban kivitelezendő építése a 
közterületet rendezni fogja, a cél a 
kivitelezés időpontjáig akadályozni a szabálytalan parkolást, ezért a Törökvész út 7/a és 15/d közötti szakaszon 
költséghatékony, ideiglenes megoldásként könnyedén áthelyezhető, a későbbiekben máshol felhasználható 
növénydézsákat és parkolásgátló oszlopokat (pollereket) telepítenek a következő hónapokban. 

vezése kiegészül közterület-alakítási terv 
(KAT – lásd keretes írásunkat) készítésével 
is, amelyet jóváhagyásra a képviselő-testü-
let elé terjeszt az önkormányzat vezetése. 
A Törökvész út mentén tehát egy részletes, 
portáról portára történő felmérés eredmé-
nyeképpen oly módon szeretnék átformálni 
a közterületet, ahogy az minden érintett szá-
mára elfogadható.

A fenti szempontoknak és elvárásoknak 
megfelelő KAT készítése kiterjed majd a 
Törökvész út mindkét oldalára. A KAT alap-
ján megvalósuló közterület-rendezéstől az 
önkormányzat azt várja, hogy a közlekedés-
ben résztvevők számára egyértelmű helyze-
tet teremtsenek, megoldódjanak a parkolási 
problémák, javuljon a zöldfelületek minő-
sége, oxigéntermelő képessége, biztonságos 
és kerékpárosbarát terület jöjjön létre, és a 
környékbeli intézmények bekapcsolódjanak 
a kerékpáros vérkeringésbe.

A Törökvész út felső szakasza mentén egyoldali,
kétirányú, úttesttől elválasztott kerékpárút
létesítését tervezi az önkormányzat
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A közterületek közösségi takarítását az idén is a polgár-
mesteri hivatal munkatársainak részvételével tartja a 
II. Kerületi Önkormányzat. A környezetvédelmi akció-
hoz magánszemélyek és közösségek csatlakozását egy-
aránt várják.

Aki részt venne a munkában és a kerülettakarítókkal 
tartana, az a keretes írásunkban felsorolt helyszínek kö-
zül választhat. 

A szervezők azt kérik, hogy aki csatlakozna a munkavég-
zéshez, az részvételi szándékát legkésőbb március 29-ig 
az alábbi e-mail-címen, vagy telefonszámon jelezze.

Természetesen a szemétszüret keretében zsákot és 
kesztyűt biztosít a hivatal azoknak, akik vállalják az álta-
luk jelzett terület megtisztítását, illetve a hulladék össze-
szedését. Előzetes egyeztetést követően az összegyűjtött 
hulladékot a hivatal elszállíttatja. 

A résztvevők ugyanakkor a fent jelölt területektől el-
térő helyszíneket is választhatnak, amennyiben tudnak 
olyan helyről, amire ráfér a nagytakarítás. Amennyiben 
más területet választanának, úgy a megtisztítandó terü-
let megjelölését, az eszközigényt, az összegyűjtött hul-
ladék pontos helyét és az elszállítási igényt 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.

A környezetvédelmi nap fővédnöke 
láng zsolt polgármester.

ii. kerÜleti nAGytAkArítáS

helyszínek: A Stop Shop háta mögötti erdős terület, valamint a Nagykovácsi 

út két oldala a Nagyrétig (találkozó 13.00 órakor a bevásárlóközpont hátsó, 

Hűvösvölgyi út felőli parkolójában) • A Zerind vezér utca–Muflon utca ke-

reszteződését követően Solymár felé haladva bal oldalon (találkozó 13.00 

órakor a Zerind vezér utca és a Muflon utca sarkán) • A Pálvölgyi út és a 

Pál-völgyi-barlang közötti erdős terület, valamint a Pálvölgyi út Szikla utca 

és Zöldkő utca közötti szakasza (találkozó 13.00 órakor a Pálvölgyi út–Szikla 

utca sarkán) • A Vízmosás utca vége (találkozó 13.00 órakor a Vízmosás utca–

Patakhegyi utca sarkán) • A Szarvashegy utca és a Leshegy utcával szemközti 

erdős terület (találkozó 13.00 órakor a területen).

teGyÜk tiSztábbá közöSen vároSréSzÜnket!

áPrIlIS 5-Én, PÉnTEKEn

Egész évben térítésmentesen biztosítja az önkormányzat
a takarításhoz szükséges kellékeket és a hulladék elszállítását
egész évben ingyenesen bizto-
sítja a takarításhoz szükséges 
zsákokat és kesztyűket, valamint 
a hulladék elszállítását a ii. ke-
rületi önkormányzat azoknak a 
lakóknak, akik önkéntes munká-
val a közterület tisztaságának 
megőrzésén fáradoznak.

A polgármesteri hivatal dol-
gozói a rendszeres tavaszi nagy-
takarításhoz csatlakozó magán-
személyekkel, közösségekkel és 
intézményekkel együtt évről évre 
több mint 100 köbméternyi ille-
gálisan elhelyezett hulladéktól 
szabadítják meg kerületünk köz-
területeit, erdőszéleit.

Az akción túl a II. Kerületi Ön-
kormányzat egész évben a lakók 
rendelkezésére áll és térítésmen-
tesen biztosítja a takarításhoz 
szükséges kellékeket azoknak, 

akik önkéntes munkájukkal se-
gítik a környezet megóvását és 
a kerület közterületeinek meg-
tisztítását. A támogatás arra is 
kiterjed, hogy az összegyűjtött 
és zsákokba rakott szemetet a 
hivatal az előre egyeztetett hely-
színekről elszállíttatja.

Aki a rendszeres környezet-
védelmi akción túl kedvet érez 
ahhoz, hogy segítsen megsza-
badítani a hulladéktól az általa 
ismert szemetes környezetet, és 
ehhez az önkormányzat támoga-
tását kéri, az eszközigényét Kiss 
Tamás Attila környezetvédelmi 
ügyintézőnél jelezheti a kiss.ta-
mas.attila@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen, vagy a (06 1) 346-
5725-ös telefonon. Ugyanitt lehet 
egyeztetni a begyűjtött hulladék 
elszállításának helyét és idejét.

Csatlakozzon
az akcióhoz!
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A levélaknázómoly évente há-
romszor (április végétől május 
elejéig, június elejétől július ele-
jéig, július közepétől szeptember 
elejéig) rajzik. A védekezésre két 
hatékony módszer alkalmazható. 

A permetezéssel a kártevő ki-
rajzásakor a levelek felületére 
felvitt szerrel lehet védekezni. 
Előnye, hogy a permetlébe más 
kártevők elleni szereket is lehet 
keverni.

A másik technológiával a fa 
kérge alá injektálják a hatóanya-
got, mely a növény ágrendszeré-
be felszívódva jut el a levelekig, 
így akadályozva meg a rovarok 
kifejlődését. Az  injektálás rügy-
fakadáskor a leghatékonyabb, és 
egész évre védelmet nyújt az ak-
názómollyal szemben.

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

A kivitelezők a permetezés 
vagy injektálás ellenértékének 
hetven 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  fennma-
radó összeget az önkormányzat 
fizeti a vállalkozónak.

Aki részt kíván venni a 
vadgesztenyefák megóvá-

sában, az az alábbi elérhe-
tőségeken keresheti a vállalkozókat. 
Permetezés: Kiss András (1025 
Budapest, Szikla utca 10.) telefon: 
(06 1) 325-7814, e-mail: kissand-
raskertesz@indamail.hu. injek-
tálás: Oberleitner-Agro Bt. (8754 
Galambok, Ady utca 105.) Kovács 
Zoltán, telefon: (06 30) 237-2829, 
e-mail: injektalas@vadgesztenye.eu.

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

Helyszínek: 1. A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolója, a Magyar 
Autóklub volt székháza előtt (labdarúgópálya) 
2. Pesthidegkúton a Zsíroshegyi út és a Nagyrét utca kereszteződésé-
ben lévő sportpályán

A II. Kerületi Önkormányzat idén is megrendezi az elmúlt években 
nagy sikerrel lebonyolított tavaszi muskátlivásárát.

A vásár április 27-én (szombaton) 7 órától a készlet erejéig 
(15 ezer darab növény) tart. A vásár keretében egy ember leg-
feljebb 10 darab muskátlit vásárolhat 250 Ft/darab áron.

önKormánYZATI
mUSKáTlIváSár

TEgYüK vIrágoSABBá KErülETünKET!

CSALÁDI NAP INGYENES PROGRAMOKKAL
10–17 ÓRA KÖZÖTT

TERMÉSZETISMERETI 7PRÓBA AJÁNDÉKOKKAL
ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

BARLANGI MENTÉSI BEMUTATÓ  MÁSZHATÓ MŰBARLANG
FÁRAMÁSZÁS (SISAKBAN, BEÜLŐVEL)

BARLANGTÚRÁK 50% KEDVEZMÉNNYEL
   NÉPI KÖRHINTA KICSIKNEK

A természet megóvása érdekében kérjük,
hogy utazásuk során a közösségi

közlekedést vegyék igénybe!

www.masodikkerulet.hu
www.dunaipoly.hu

www.facebook.com/budapest2
www.facebook.com/dunaipoly

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

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

A FÖLD NAPJA

NEMZETI PARKI ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA

15.30: FARKASHÁZI RÉKA 
               ÉS A TINTANYÚL
   GYERMEKKONCERTJE

11.00: ARANYSZAMÁR
                     BÁBSZÍNHÁZ

Földbarát büfé – hozd magaddal kedvenc           -det!

 DUNA-IPOLY
 NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG

II. KERÜLETI 
ÖNKORMÁNYZAT IDÉn IS KÉT HElYSZínEn!
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Bemutatkoznak a II. Kerületi Önkormányzat  pesthidegkúti óvodái

nyílt nap: ÁPRILIS 25., 16.30 
A Községház Utcai Óvoda Pesthidegkúton zöldövezetben helyezkedik el. Az intézmény családias jellegű, mely két épületben működik a Községház u. 4. szám alatti 
óvodában és a Hidegkúti út 220. alatti tagóvodában három-három csoporttal. Ősztől a tagóvoda a Kadarka utcában egy új, modern épületben fog tovább működni. 
A környezeti nevelést komplex módon megvalósító pedagógiai programunk kiemelt területe a környezeti és az egészséges életmódra való nevelés. A külső világ tevékeny 
megismerését az évszakok, zöld jeles napok, hagyományok és ünnepek köré szervezzük a tevékenységek gazdag kínálatával. A mindennapos mozgáshoz kihasználjuk 
a tágas óvodaudvar lehetőségeit. A gyermekek személyiségének harmonikus fejlődését szeretetteljes légkörben segítjük. 
(1028 Községház u. 4., telefon: (06 1) 376-5476, e-mail: ovoda.kozseghaz@ecom.hu, www.kozseghazovi.hu)

községház utcai óvoda hidegkúti úti tagóvoda

Míg évekkel ezelőtt a kerületben élő családok 
számára hatalmas problémát okozott az óvodai 
elhelyezés, mára sikerült a férőhelyeket az igé-
nyekhez igazítani, s a legtöbb gyermek a körze-
tes vagy a körzetéhez közeli kerületi óvodában 
kaphat elhelyezést. Az  önkormányzat óvodai 
fejlesztései ezért már nem a férőhelybővítésre, 
hanem a magas csoportlétszámok optimalizálás-
ra irányulnak. Ezenkívül kerületünkben is egyre 
több a sajátos nevelési és külön fejlesztési igényű 
gyermek, ezért az önkormányzat a kötelező óvo-

dai státuszok mellett számos álláshelyet igyek-
szik biztosítani pedagógiai és gyógypedagógiai 
asszisztenseknek, logopédusoknak és pszicho-
lógusoknak. Az idén új intézményként megépülő 
Kadarka Utcai Óvoda komplex fejlesztőközpont 
lesz, amely az ehhez a feladathoz szükséges ösz-
szes infrastruktúrával rendelkezni fog.

Az alábbiakban az óvodavezetők közlése alap-
ján mutatjuk be a pesthidegkúti intézményeket.  
Az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja május 
első felében várható.

Épül a Kadarka utcában az új óvoda

A kerületben működő tizenkét óvodába 
és a bölcsődékbe összesen 2600 gyerek 
jár, az elmúlt években az önkormányzat 
közel 750 férőhellyel fejlesztette a kerüle-
ti óvodai ellátást. A legapróbbakról össze-
sen 580 szakember gondoskodik, ezeknek 
az intézményeknek a fenntartására és 
fejlesztésére a 2019-es költségvetés elő-
irányzata szerint az önkormányzat több 
mint 3 milliárd forintos forrást biztosít.

Az önkormányzat tervei szerint idén őszre a Hidegkúti úti 
óvoda három csoportszobájában lévő 77 férőhely helyett 
az új, Kadarka utcai óvodaépületben négy csoportszobát 
alakítanak ki 100 férőhellyel. A kétemeletes Kadarka utcai 
óvoda részlegesen alápincézett, hasznos alapterülete 1167 
négyzetméter. Megépítéséhez az önkormányzat adta a telket, 
és az óvoda működtetését is saját forrásból biztosítja majd. 
A korszerű, új óvodaépület üzemeltetési költségei az eddigiek-
nél jóval alacsonyabbak lesznek, köszönhetően a megújuló-
energia- (napenergia), valamint csapadékvíz-hasznosításnak 
is. Az óvoda a Pokorny József Sport- és Szabadidőközponttal, 
valamint az épülő uszodával határos. Így lehetővé válik az 
óvodai úszásoktatás bevezetése.

A részleges pince szerkezete már elkészült,
és az épület földszinti tartófalai is állnak

Az épület udvari homlokzata
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Bemutatkoznak a II. Kerületi Önkormányzat  pesthidegkúti óvodái

nyílt nap: ÁPRILIS 24., 9 óra
Hat, életkorilag homogén összetételű csoportban gondoskodunk a gyermekek 
neveléséről. Gyermekközpontú szemléletünk alapján szeretetteljes, érzelmi 
biztonságot nyújtó, családias nevelést biztosítunk.

Kiemelkedő zöldövezeti adottságainkhoz igazodva pedagógiai programunk 
környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő program, amelyben kiemelt 
szerepet kap az egészségnevelés, a játék, a mozgás és az anyanyelvi nevelés. 
A játékon keresztül közvetlen élmény- és tapasztalatszerzéssel, színes, változatos 
programokkal segítjük a gyerekek ismereteinek gyarapodását és környezet-
tudatos személyiségének kialakulását.
(1021 Hűvösvölgyi út 133., telefon: (06 1) 200-6614, e-mail: geszt@
ecom.hu, www.gesztenyeskertovi.hu)

nyílt nap: ÁPRILIS 4. (részletek az óvoda honlapján)
Óvodánk 2018 szeptemberében ünnepelte 5. születésnapját. A II. kerület egyik 
legcsendesebb, a hűvösvölgyi természetvédelmi övezet közvetlen közelében, 
de a 61-es villamos vonalán található. A felújított épülethez hatalmas ősfás és 
díszfákkal beültetett, rengeteg udvari játékkal és gumitéglás futballpályával fel-
szerelt udvar tartozik, amely maximálisan kiszolgálja az óvodába járó gyerekek 
mozgásigényét. Az épület tágas, világos csoportszobákkal, kiszolgálóhelyiségekkel, 
ízléses berendezéssel és tornateremmel, a legmodernebb felszereléssel biztosítja 
a XXI. századi óvodai igényeket. Az óvoda pedagógiai programjában a hitre ne-
velés (katolikus és protestáns csoportokban) a kiemelt terület. A nevelőtestület 
számára fontos cél, hogy a gyerekeket a természet szeretetére és megóvására 
is neveljük, ezért törekszünk arra, hogy minél több időt töltsenek a szabadban.
(1021 Völgy utca 3., telefon: (06 1) 200-0547, e-mail: okuovi@okuovi.
hu, volgy-utcai-okumenikus-ovoda.webnode.hu/)

hűvösvölgyi gesztenyéskert óvoda

kolozsvár utcai óvoda

máriaremetei úti tagóvoda

hűvösvölgyi úti tagóvoda

völgy utcai ökumenikus óvoda

Az óvodában nyílt nap a beiratkozás hetében lesz.
A Kolozsvár utcai és a Máriaremetei úti óvoda három-három homogén össze-
tételű csoporttal, a Hűvösvölgyi út 209. szám alatti óvoda két vegyes életkorú 
csoporttal üzemel.

Célunk, hogy – helyi adottságainkat figyelembe véve, a családdal szorosan 
együttműködve – derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott légkörben a gyermek tes-
ti, lelki, értelmi, szociális, egyéni és életkor-specifikus fejlődését megteremtsük. 
Kialakítsuk a gyermeknek a környezet szépségei iránti pozitív érzelmi kötődését 
(rácsodálkozás, gyönyörködés, megóvás).

Nevelőmunkánk alapvető feladata a gyermekek személyiségfejlesztése. Olyan 
tapasztalatok, élmények nyújtása, amelyek során életkoruknak, fejlettségüknek 
megfelelően tájékozódni tudnak az őket körülvevő természeti és tárgyi világban.
(Kolozsvár Utcai Óvoda: 1028 Kolozsvár utca 15–19., telefon/fax: 
(06 1) 275-7203, (06 1) 275-7204, e-mail: ovoda.kolozsvar@ecom.hu). 
Tagintézmények: 1029 Máriaremetei út 185., telefon/fax: (06 1) 376-
5034 és 1021 Hűvösvölgyi út 209., telefon/fax: (06 1) 376-5308.)



14. OLDAL IDŐSEINKÉRT BUDAI POLGÁR

intenzív időSzAk
SzámoS fejleSztéSSel

Szentirmai-Zöld Máté elmondása szerint kerü-
letünk intenzív időszakot él, ezt mutatja számos 
projekt, amely a közelmúltban indult, illetve 
amely a közeljövőben kerül tető alá. A tervek 
közül az előadó kiemelte a máriaremetei uszoda 
létrehozását, amely annak a sportközpontnak és 
utánpótlásbázisnak utolsó láncszeme, amelynek 
része a Pokorny József Sport- és Szabadidőköz-
pont és a kutyaügyességi pálya is. 

A továbbiakban beszámolt arról, hogy az ön-
kormányzat az Egészséges Budapest Program 
keretében egy korszerű, integrált szakrendelőt 
építtet a Frankel Leó úton, amely az eddig több 
helyszínen, széttagoltan működő szakellátásnak 
ad majd XXI. századi, minden igényt kielégítő 
otthont. Szó esett az óvodákat érintő fejleszté-
sekről, kiemelten az új, Kadarka utcában építen-

dő intézményről, kerékpárutak, körforgalmak 
és gyalogátkelők kialakításáról, az adyligeti park 
teljes körű megújításáról, a tervezett iskolabusz-
programról, valamint a polgármesteri hivatal 
új, központi, integrált ügyfélszolgálatának meg-
nyitásáról. Az önkormányzat környezettudatos 
szemléletet erősítő projektjei közül megemlí-
tette a Jane Goodall nevét viselő tanösvény ki-
alakítását, kutyakukák létesítését, valamint az 
ágaprítási, komposztálási és madárbarát prog-
ramok folytatását.

népSzerű proGrAmok 
időSeknek

A fejlesztési igazgató beszámolóját követően 
Vargáné Luketics Gabriella, a Humánszolgálta-
tási Igazgatóság vezetője ismertette az Idősügyi 
Tanács ez évi terveit. Az egészségügy terén ki-
emelte az évente kétszer, ősszel és tavasszal 
megrendezett ingyenes szűrőnapokat, vala-

mint elmondta, hogy idén is lesznek egészség-
ügyi előadások, amit az Egészségügyi Szolgálat, 
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és 
a BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi 
Osztályának szakemberi tartanak majd. 

Nagy sikere van a Ki nyer ma a Marczibányin? 
elnevezésű játéknak, amit idén még hét alka-
lommal rendeznek meg az örökifjú műsorve-
zető, Czigány György közreműködésével. Ezen-
kívül is folytatódnak a hagyományosan népszerű 
programok, mint az októberi hajókirándulás, a 
havi rendszerességgel jelentkező retró táncklub 
és a Kortalanul kreatív, az idősek képzőművészeti 
alkotásait bemutató tárlat. Új ötletként merült 
fel egy őszi divatbemutató lehetősége, ahol a 
kerületi nyugdíjasok saját készítésű ruháikat, 
kiegészítőiket mutatnák be, az I. Számú Gon-
dozási Központ filmklubja és időseket érdeklő 
témákat érintő előadásai, valamint a II. Rákó-
czi Ferenc-emlékév megünneplése. Az Idősügyi 
Tanács idén szavalóversenyt is hirdet Őrizem a 
szemed címmel, ahová hatvan év feletti amatőr 
versmondókat várnak, akik egy szabadon válasz-
tott Ady-verset szavalnak el rangos zsűri előtt. 
Gyurkáné Urbán Eszter, az Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület tagja két helyszínen, a II. Sz. 
Gondozási Központban és a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnáziumban vállal angoltanítást időseknek. 

A bűnmegelőzés területén a II. kerületi Rend-
őrkapitányság továbbra is tart előadásokat, illet-
ve idén júniusban a zalaegerszegi színház hozza 
el Vigyázat, csalók! című humoros, élményszerű 
előadását az áldozattá válás megelőzéséről a 
Marczibányi Téri Művelődési Központba. 

A II. Kerületi Sport- és Szabadidőközpont a 
maga létesítményeivel és programjaival igyek-
szik alkalmat teremteni ahhoz, hogy az idősebb 
korosztály is megtartsa fizikai frissességét, 
megfelelő kondícióját. 

Az öt évvel ezelőtt alakult Idősügyi Tanács 
mára egy sikeresen működő, számtalan nép-
szerű programot megvalósító szervezet lett, 
amelynek legfőbb célkitűzése változatlanul 
a kerületben élő idős emberek testi és lelki 
jól létének elősegítése és megőrzése, valamint 
életkörülményeik javítása. Pzs

Időseink testi-lelki jóllétéért
Március 6-án ült össze a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa, hogy értékelje a ta-
valyi év eredményeit, illetve elfogadja az idei munkatervet. A megbeszélést megelőzően 
Szentirmai-Zöld Máté társadalmi kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató tartott összegző 
előadást a II. kerület aktuális fejlesztéseiről.

Az idősek világnapja alkalmából megrendezett hajókiránduláson tavaly már 450 kerületi nyugdíjas vehetett részt. A Kortalanul kreatív program a 60 év feletti 
amatőr művészeknek kínál minden évben alkotási és bemutatkozási lehetőséget
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Versmondó versenyt hirdet a II. kerületi Idős-
ügyi Tanács Őrizem a szemed címmel Ady 
Endre költeményeiből. A szavalóversenyre 
várják a II. kerületi lakcímmel rendelkező, 60. 
életévüket betöltött amatőr versmondókat. 
A jelentkezők Ady Endre egy szabadon válasz-
tott művét adhatják elő. Nevezési díj nincs.

Jelentkezni lehet legkésőbb ÁPRILIS 12-
ig az önkormányzat honlapjáról letölthető 
(www.masodikkerulet.hu/gyorsmenu/szep-
koru_polgarainknak) adatlap kitöltésével a 
gazdiroda01@gmail.com e-mail-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. – ÁPRILIS 12-ig között hétköznapokon 
9–14 óra között.

A vetélkedő ÁPRILIS 18-án 10 órakor kez-
dődik a Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontban (1022 Marczibányi tér 5/a).

A zsűri tagjai: Piros Ildikó és Kovalik Ágnes 
színművész, valamint az Idősügyi Tanács 
delegált tagja. 

A jelentkezők számától függően a 
zsűri előválogatást tarthat.

A szavalóverseny nyilvános, a II. ke-
rületi Idősügyi Tanács várja a verset 
kedvelő közönséget is. 

A II. kerületi
Idősügyi
Tanács

programja

Versmondó verseny az idősebb korosztály számára
Ady Endre műveiből választhatnak a jelentkezők

Irodalmi estekkel ünnepli
a II. kerület a költészet napját

Kerületünkben minden évben megemléke-
zünk a magyar költészet napjáról. Idén, az 
ünnepnap előestéjén, két irodalmi össze-
állítás közül választhatunk, másnap, április 
11-én pedig a gyerekeknek ad verses-zenés 
koncertet a Kaláka együttes.

ÁPRILIS 10-én 
19.00 órai kez-
dettel Szarka 
Ta m á s  K o s -
suth-díjas elő-
a d ó m ű v é s z , 
zeneszerző és 
költő lép fel a 
Marczibányi Téri 
Művelődési Köz-
pont színpadán.

Szarka Tamást 
elsősorban a Ghymes együttes tagjaként is-
merjük. Az elmúlt évtizedek alatt több mint 
háromszáz dalt szerzett, közöttük a 35 éves 
Ghymes dalainak túlnyomó részét. Egész es-
tés zenés színházi darabjait – A cigánytábor 
az égbe megy, Vérnász, Benyovszky, Dózsa, 
Mária, Éden földön – mind siker koronázta. 

Hétéves kora óta ír verseket, tizenöt volt, 
amikor először publikált. Verseit lefordítot-
ták szlovák, francia, német és angol nyelvre. 
Több mint háromezer koncertet adott a világ 
huszonöt országában, négy nagykoncertet a 
Budapest Arénában és 2016-ban közös kon-
certet a világhírű Grammy-díjas gitárossal, 
Al Di Meolával.

A költészet napi koncerten Horváth János 
zongoristával lép fel. Belépő: 1000 Ft (1022 
Marczibányi tér 5/a).

Szintén ÁPRILIS 10-én 19.00 órai kezdettel 
Mezei Mária alakját idézi meg a Nemzeti 
Színház művésze, Tóth Auguszta a Klebels-
berg Kultúrkúriában.

„Estemmel izgalmas kalandozásra hívom, 
várom Önöket. Fedezzük fel együtt – sok ze-
nével, humorral és iróniával fűszerezve – e 

ÁPRILIS 11-én, 9.30-kor kezdődik a Kaláka 
együttes költészet napi gyermekműsora. 
A népszerű együttes klasszikus és mai 
költők verseinek megzenésítéseiből ké-
szült összeállításával hozza közelebb a 
költészetbe oltott zene ma is élő műfaját.

A műsort Varró Dániel Üzenet az olva-
sóknak című verséből vett rövid idézettel 
ajánljuk: „Üzenem hát, hogy ki-ki olvas-
son illőt az alkatához – ha egyszer úgy 
határoz, – hogy könyvet kíván a kezébe 
venni – röviden ennyi...” Jegyár: 1000 Ft 
(1028 Templom utca 2–10.).

SZArKA TAmáS
ZEnÉS IroDAlmI ESTJE

HoZTAm vAlAmIT A HEgYEKBŐl – TÓTH AUgUSZTA önállÓ ESTJE

KölTÉSZET nAPI KAláKA A KlEBElSBErg KUlTÚrKÚrIáBAn

csodálatos asszony, ember, művész életét” 
– invitálja nézőit Tóth Auguszta.

Azt mondják, egy ember addig él, amíg 
emlékeznek rá. Vajon Mezei Máriára hányan 
emlékeznek napjainkban? És hogyan? A „kecs-
keméti, franciás Mezeire”, aki remekül játszott 
kokottokat, aki színésznő akart lenni, és az 
lett. Díva, Vörös Démon, Femme fatale! Vajon 
igazán ezt akarta és így? Valójában milyen 
ember volt? Hogyan élte mindennapjait? Kit 
és hogyan szeretett? Boldog volt-e mint nő, 
mint ember, mint művész? Eleget tett-e a maga 
elé kitűzött, vállalt feladatának: szeretetben, 
szeretettel élni? Sok-sok kérdés, melyekre éle-
tét kutatva sem kaptunk egyértelmű választ. 
Nehéz utat vállalt, míg végül sikerült révbe 
érnie hű társával oldalán, mindennap meg-
harcolt szeretetben, harmóniában önmagával, 
békében a világgal.

Az előadást Dávid Zsuzsa rendezte. Költészet 
napi jegyár: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft 
(1028 Templom utca 2–10.).

Költészet napi
programok
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Szerkesztőségünket Szalai István, 
a Gül Baba Türbéje Örökségvédő 
Alapítvány vezérigazgatója vezette 
végig a 2018 októberében átadott 
létesítményen.

– 2014-ben a legmagasabb ma-
gyar és török kormányzati szinten 
született döntés a török emlékhely 
és környezete megújításáról – me-
sélte a vezérigazgató. – A magyar 
és török kormányzati szervek 
együttműködése révén felújított 
türbe, illetve a kulturális központ 
és a rózsakert kialakításán túl a 
magyar fél vállalta a komplexum 
üzemeltetését, ehhez kapcsoló-
dóan hozta létre alapítványunkat 
a magyar állam. Az alapítvány fon-
tos céljának tekinti a magyar–tö-
rök kulturális kapcsolatok erő-
sítését. Ennek keretében többek 
között olyan hosszú távú feladatot 
kaptunk a kormányzattól, hogy 
valamennyi, Magyarországon ta-
lálható oszmánkori emléket ku-
tassuk fel, és hazai és török társ-
intézményekkel együtt stratégiát 
dolgozzunk ki megőrzésükre. 

A tavaly októberi megnyitót 
követően, az alapítvány számára 
az idei az első teljes tevékenységi 
portfólióval induló év. Első, Suna 
Selma Koçal török képzőművész 
alkotásaiból nyílt kiállításunkat 
Láng Zsolt, a II. kerület polgár-
mestere nyitotta meg. 

milyen terveik vannak erre az 
évre?

Az a célunk, hogy minél töb-
ben megismerjék a türbét, a 
körülötte működő komplexu-

mot, és alapítványunkat, hogy 
ez a gyönyörű környezet pezsgő 
kulturális központként éljen az 
emberek tudatában, és szeret-
nénk, ha a terület a II. kerület, 
de a főváros, sőt az egész ország 
idegenforgalmi és kulturális éle-
tének fontos helyszínévé válna. 
Éppen tegnap lapoztam bele a 
vendégkönyvünkbe és nagyon 
szívmelengető látni, hogy a hazai 
és török látogatók mellett kínai, 
szaúdi, új-zélandi vendégek írtak 

Kulturális élmények egy jó török  kávé mellett
Minden érzékszervünkre ható, 
különleges programokat ígér 
a Gül Baba türbénél létesült 
keleties hangulatú kulturális 
központ. Az állandó és időszaki 
kiállítások mellett koncerteknek, 
könyvbemutatóknak is helyet 
ad majd a komplexum, részt 
vehetünk különféle műhely-
foglalkozásokon, a kulturális él-
mények után pedig egy jó török 
kávé mellett frissülhetünk fel, és 
a rózsaillat is velünk marad, ha 
illatos szappant vagy parfümöt 
vásárolunk az ajándékboltban.
 

bele elismerő szavakat. Intenzív 
élményt szeretnénk adni a hoz-
zánk betérőknek, aminek része a 
hamarosan megnyíló kávézónk, 
ahol török kávét, török teát lehet 
majd fogyasztani, illetve a már 
működő ajándékboltunk, ahol a 
török szuvenírek mellett a rózsa 
is megjelenik – illatként és mo-
tívumként. Az intenzív kulturális 
élmény részeként szervezünk to-
vábbá interaktív alkotóműhelye-
ket, zenei programokat.

török zenét lehet majd hall-
gatni?

Törököt is. Nemrég tárgyal-
tunk egy szúfi zenét játszó zene-
karral, amely tudós, turkológus 
tagokból áll, és tradicionális 
hangszereken adják elő a zene-
műveket. Őket szeretnénk rend-
szeresen meghívni, de tervezünk 
nyáresti dzsesszkoncerteket is a 
rózsakertben. Ugyanakkor más 
helyszíneken, fesztiválokon is 
megjelenünk itthon és Törökor-
szágban egyaránt. Elindítottuk az 
úgynevezett Gül Baba Jazz Nights 
eseménysorozatot, aminek már 
volt egy nagy sikerű előadása az 
Opus Jazz Clubban, következő ál-
lomása május elején lesz. A másik 
terület, amerre nyitni szeretnénk, 
az a könyvkiadás. Elsősorban itt is 

Szalai István,
a Gül Baba Türbéje
Örökségvédő Alapítvány
vezérigazgatója
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gül BaBa kulturális közPont és kiállítóhely,
1023 Mecset u. 14., bejárat a Türbe tér fe-
lől, nyitva keddtől vasárnapig 10–18 óráig. 

A kulturális központba a belépés díjtalan. A meg-
hirdetett workshopokra (műhelyfoglalkozásokra) a 
belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Érdek-
lődni a www.gulbabaalapitvany.hu weboldalon, 
illetve az info@gulbabaalapitvany.hu címen lehet.

Kulturális élmények egy jó török  kávé mellett A magyar logopédia
kiváló mesterére emlékeztek

Kettős ünnep március 6., amely 
nemcsak a Logopédia Európai 
Napja, hanem véletlen egybe-
esésként ezen a napon szüle-
tett Vassné dr. Kovács Emőke, a 
XX. századi magyar logopédia 
meghatározó tudósa, az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Kar Fonetikai és Logopédiai 
Tanszékének volt tanszékvezető 
főiskolai tanára, a Magyar Fo-
netikai, Foniátriai és Logopé-
diai Társaság alapító tagja és a 
Magyar Logopédusok Szakmai 
Szövetsége Egyesületének örö-
kös elnöke. A 2014-ben elhunyt 
tudós egykori, Erőd utcai ott-
honánál található emléktáblája 
előtt testvére, Kovács Emma, 
valamint munkatársai, tanítvá-
nyai – többek között az esemény 
egyik szervezője, Karayné Pa-
valacs Zsuzsa logopédus, a Fő-
városi Pedagógiai Szakszolgálat 
XVIII. Kerületi Tagintézményének 
igazgató-helyettese – és barátai 
rótták le tiszteletüket. 

Vassné dr. Kovács Emőke mun-
kásságáról Mosányi Emőke, a 
Fővárosi Pedagógiai Szakszol-
gálat főigazgatója beszélt, aki 
hangsúlyozta, hogy tanítvány-
ként nagyon sokat köszönhet 
egykori tanárának. – A Bárczi 

logopédusgenerá ciói elméleti 
és gyakorlati tudást is elsajátí-
tottak a tanárnőtől. Egy budd-
hista mondás szerint keress olyan 
mestert, akinek szelleme világos, 
tudása nagy és szíve jó. Életünk 
során mindvégig mintákat tanu-
lunk, végül magunk is mintává 
válunk. Nem mindegy tehát, hogy 
ki a mentorunk. Emőke tanárunk 
igazi mester volt – fogalmazott. 
Mint mondta, széles körű tudás, 
műveltség, külföldi és hazai szak-
irodalomban való jártasság, ki-
váló előadókészség, emberség, 
jóindulat, segítőkészség, empá-
tia jellemezte kiegyensúlyozott, 
harmonikus személyiségét. A fő-
igazgató elmondta még, hogy 
Vassné dr. Kovács Emőkének élete 
során több mint hetven olyan 
publikációja jelent meg, amely 
nélkülözhetetlen a logopédiai 
képzésben. Foglalkozott többek 
között a hadarás, az orrhangzós 
beszéd, a nyelvlökéses nyelés és 
a hangképzés különböző terü-
leteivel, valamint ő a logopé-
dus terapeuta szak kidolgozója. 
A megemlékezés koszorúzással, 
közös énekléssel és a II. Kerületi 
Önkormányzat jóvoltából kötet-
len szakmai-baráti beszélgetéssel 
zárult. nzsa

a Gül Baba korához, személyéhez, 
az őt övező legendákhoz kapcsoló-
dó kiadványokkal, valamint ma-
gyar és török irodalmi, költészeti 
művekkel igyekszünk gazdagítani 
a hasonló témájú kötetek sorát. 

van állandó kiállítása is a köz-
pontnak?

Vendégeinket mindig két ki-
állítás várja. Az állandó tárlatunk 
Gül Babát és korát idézi meg a 
Budapesti Történeti Múzeum, a 
TIKA és az alapítvány közös ren-
dezésében. A  másik időszakos 
kiállításunk jelenleg a már em-
lített képzőművészeti tárlat, ami 
május végéig látható, ezt követően 
a Herendi Porcelánmanufaktúra 
hozza el Gül Babához és az oszmán 
szimbólumokhoz kapcsolódó 
gyönyörű tárgyait. A kiállítások-
hoz kapcsolódóan szeretnénk a 
legfiatalabbakat, elsősorban a II. 
kerületi óvodás-iskolás gyere-
keket is becsábítani a központ-
ba. Számukra rendeznénk olyan 
alkotóműhelyeket, ahol megis-
merkedhetnek a régi és a mos-
tani török világgal, de készíthet-
nek saját alkotásokat – például a 
rózsamotívum felhasználásával. 
Igény esetén szívesen tartunk 
számukra rendhagyó történelem-
órát, ahol még a híres és nagyon 
finom török édességet, a baklavát 
is megkóstolhatnák. 

említette, hogy a rózsakertet 
is önök gondozzák.

Ehhez a Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Karától ka-
punk segítséget. Az a koncepci-
ónk, hogy ez a brand – a logón-
kon is látható rózsamotívumok 
– a valóságban is megjelenjen. 
Egyébként tudomásunk szerint 
Törökországban létezik Gül Ba-
báról elnevezett rózsa, ezt is meg 
tudnánk itt honosítani.

ön hogyan kapcsolódik a tö-
rök kultúrához?

Mindig is vonzott és érdekelt a 
török történelem és kultúra, sok 
ilyen tárgyú könyvet olvastam. II. 
kerületi lakosként jövet-menet 
találkozunk a török idők emlé-
keivel, elég, ha csak a Pasarét 
vagy Rózsadomb városrész nevé-
re, vagy a Gül Baba, a Mecset vagy 
a Török utcára gondolunk. Én is 
itt élek a családommal, és a vasár-
napi séták során sokszor mesélek 
hároméves kisfiamnak ezekről az 
elnevezésekről és persze a tür-
béről. Nagy örömömre szolgál, 
hogy ilyen helyen élhetek és dol-
gozhatok. Ezt szeretném átadni 
mindenkinek, aki betér hozzánk, 
legyen gyermek vagy idős, kerü-
leti lakos vagy külföldi turista. 
Szeretném, ha ez a hely nemcsak 
turisztikai látványosság, hanem 
egy olyan találkozási pont lenne, 
ahol gyönyörű környezetben ér-
tékesen és emlékezetesen lehet 
eltölteni az időt.

Péter zsuzsanna

Március 6-án, a Logopédia Európai Napján a magyar logopédia ki-
emelkedő alakjára, Vassné dr. Kovács Emőkére emlékeztek az Erőd 
utcában. Emléktáblájánál a II. Kerületi Önkormányzat nevében Biró 
Zsolt képviselő, bizottsági elnök helyezett el koszorút.
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április 6.
szombat 19.30

Joseph Haydn:
A MEGVÁLTÓ 
UTOLSÓ HÉT SZAVA 
A KERESZTFÁN
a Grazioso Vonósnégyes 
előadása
Szilvásy Viktória - hegedű, 
Detvay Mária Marcella - hegedű,
Rudolf András - brácsa, 
Lukács Tünde - cselló
Közreműködik: 
CSEKE PÉTER Jászai Mari-díjas 
színművész

TOKIÓI 
PILLANATOK
Erdős Attila fotókiállítása
A képek alkotója 2019. március 28-án 
18 órakor vetítéssel egybekötött előadást 
tart Japánról.

április 4-ig

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A RÚT KISKACSA
Csodamalom bábszínház
A PIU FORTE EGYÜTTES 
húsvéti műsora
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

CSIRIBIRI 
HÚSVÉTVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN

április 6.
szombat 15.00

 KIÁLLíTÁSOK 
• kleBelsBerg kultúrkúria: ÁPRILIS 7-ig: Minimal 1x, 2x – csoportos fotóművészeti kiállítás. MÁJUS 
5-ig: Kimaradt festék – Raffai Réka festőművész kiállítása (1028 Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri művelődési közPont: ÁPRILIS 3–24-ig: Agyagmánia – Molnár-Fülöp Zsuzsa 
kerámiái. ÁPRILIS 3-án 17.00 órakor a kiállítást bemutatja: Molnár-Fülöp Zsuzsa (1022 Marczibányi tér 5/a).
• galéria lénia: MÁRCIUS 30-ig: Könyv és reklám Kádár György korai munkásságában. MÁRCIUS 30., 
11.00: Finisszázs. Kiállítást záró gondolatok: Molnár Gyula Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, a MOME nyug-
díjas tanszékvezető professzora. Harmonikán közreműködik Kardos Zsolt (1021 Széher út 74.).
• a ksh könyvtár folyosóján MÁRCIUSBAN Csizmadia Klára selyemfestő tárlata, ÁPRILISBAN Várkonyi 
Gábor Színek, fények, hangulatok című kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).
• vízivárosi galéria: ÁPRILIS 3–27-ig: Művészeti gyűjtemények – a Hetényi-gyűjtemény. 9. Tánckiállítás, 
a Budai Táncklub programjához kapcsolódóan a tánc világnapja alkalmából (1027 Kapás utca 55.).

 ZENE 
• kleBelsBerg kultúrkúria: MÁRCIUS 30., 18.00: Echo II. koncert. Táncos-zenés mulatság. ÁPRILIS 5., 
10.00: Muzsikus Klébzelet. Eckhardt Gábor zenei kalandozása kisiskolásoknak (1028 Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri művelődési közPont: ÁPRILIS 1., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. A kon-
certeket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• Bartók emlékház: MÁRCIUS 30., 11.00: Muzsikáló orvosok. A Semmelweis vonósnégyes koncertje. Km.: 
Mucza Gabriella (fuvola), Rolla János (hegedű), Lakatos János (cselló), Kolbe Ilona (zongora). ÁPRILIS 6., 18.00: 
Romantika négy kézre. Egri&Pertis zongoraduó. Egri Mónika és Pertis Attila (1025 Csalán út 29.).

 SZíNHÁZ 
• átrium: MÁRCIUS 29., 19.00: KrizShow Krizsó Szilviával, vendégek Kepes András, Korda György&Balázs Klári. 
MÁRCIUS 31., 17.00: Vaknyugat. ÁPRILIS 2., 19.30: 12 dühös ember. ÁPRILIS 3., 19.30: A félelem megeszi a 
lelket. ÁPRILIS 5., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! ÁPRILIS 8., 9., 10., 19.30: Chicago (1024 Margit krt. 55.).
• jurányi inkuBátorház: MÁRCIUS 27., 19.00: Vojáger. MÁRCIUS 27., 19.30: Szakácskönyv a túlélésért. 
MÁRCIUS 28., 19.00: A pitbull cselekedetei. MÁRCIUS 29., 19.00: 40! Avagy véges élet. MÁRCIUS 30., 15.00: 
Rómeó és Júlia – a Gólem Diák Stúdió előadása. MÁRCIUS 30., 19.30: Mi és ők. MÁRCIUS 30., 20.00: Mr. Sloane 
szórakozik. MÁRCIUS 31., 19.30 és ÁPRILIS 1., 19.00: A megtorlás napja. ÁPRILIS 2., 19.00: Etikett, avagy a 
tökéletes ember. ÁPRILIS 3., 19.00: Egyasszony. ÁPRILIS 4., 19.00: Napraforgó. ÁPRILIS 5., 18.30: Szociopoly. 
ÁPRILIS 5., 19.00: Don Juan visszatér. ÁPRILIS 5., 20.00 és ÁPRILIS 6., 7., 19.30: CSÁÓ – Stefanovics Angéla 
körberajzolja magát. ÁPRILIS 6., 15.30 és 17.00: Kucok. ÁPRILIS 7., 15.00: Kiválasztottak (1027 Jurányi u. 1-3.).
• sPirit színház: MÁRCIUS 28., 19.30 és ÁPRILIS 7., 17.00: Kövek. MÁRCIUS 29., 19.30: „WawS” – What 
a wonderful song – Hollywood titkai és slágerei. MÁRCIUS 30., 15.00 és 19.00: Rémes születésnap. MÁRCIUS 
30., 19.30: A csütörtöki hölgyek. MÁRCIUS 31., 15.00: Mario és a varázsló. MÁRCIUS 31., 16.00 és ÁPRILIS 1., 
19.30: Örökké... szabadon... ÁPRILIS 4., 19.00: Száz év magány. ÁPRILIS 5., 19.30: You Are More! – a jólléthez 
vezető út – Malchiner Péter sorozata (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• Budai Főnix kulturális egyesület: Festőkör minden páratlan héten a klubdélutánt követően. 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. 
ÁPRILIS 4., 16.30: Beszélgetőklub. Bosznayné Gilicze Márta: Mesés utazásaink. Az előadó számos egzotikus, kü-
lönleges országba eljutott. Történetek, vetített képek. Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• kleBelsBerg kultúrkúria: MÁRCIUS 29., 9.00 és 10.30: Dzsungelmese, avagy Kisoroszlán keresi a sö-
rényét (Bóbita Bábszínház). MÁRCIUS 29., 14.30: Mazsola-bérlet: A háromágú tölgyfa tündére. Fabók Mancsi 
Bábszínháza kisiskolásoknak. ÁPRILIS 7., 11.00: Csengő-bongó délelőtt. Zenélő családikó. Népdalon innen, nótán 
túl – a Kárpát-medencei népzene hódító útja (1028 Templom utca 2–10.).

 NYUGDíJASOKNAK 
• Budai naPsugár nyugdíjaskluB: MÁRCIUS 27.: Városlátogatás Veszprémben. ÁPRILIS 3.: Ismer-
kedés Mezőföld népi hagyományaival. ÁPRILIS 10.: A Budai Vigadó bemutatása. ÁPRILIS 17.: Séta Gül Baba 
sírjához. Bővebb felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös számon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen kapható.
• a marcziBányi téri művelődési közPont nyugdíjaskluBja: MÁRCIUS 29., 14.00: Látogatás a 
Magyar Természettudományi Múzeumba. Találkozás a Mammut I. előtt a szökőkútnál 12.50-kor. A nyugdíjasklub 
programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 
Marczibányi tér 5/a).
• a neFelejcs nyugdíjaskluB ÁPRILIS 5-én 14 órától tartja következő klubnapját. Szeretettel várják az 
érdeklődőket (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.). 
• az országos nyugdijas Polgári egyesület II. kerületi szervezete ÁPRILIS 3-án: budavári séta. 
Találkozó a Széll Kálmán téren a 16-os autóbusz induló végállomásán 14.30-kor (1024 Keleti Károly utca 13/b).

 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, 
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Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, marczi@marczi.hu

március 27. szerda 19.30 
LIKE A ROLLING STONE
Ónodi Eszter, Törőcsik Franciska,
Simon Kornél és a Bonus Track 
Band közreműködésével

március 30. szombat 19.00 
KALÁKA 
Akusztikus koncertek felnőtteknek
Vendég: PALYA BEA

március 31. vasárnap 19.00 
NEIL YOUNG SÉTÁNY 
klubkoncert
HUZELLA PÉTER, RÁTÓTI ZOLTÁN, 
TÓTH ISTVÁN
Ritmushangszereken kísér: 
CLEMENTE GÁBOR

április 5. péntek 19.00 
GINA ÉS FIDEL dráma két részben
Szereplők: FÉSŰS NELLY 
      ÁRPA ATTILA 
Rendező:   Pozsgai Zsolt

Csesztve, Mohora, Buják). ÁPRILIS 27.: Tolna (Ozora, Gyulaj, Lengyel). Gyalogtúrák: MÁRCIUS 31.: Csepel-sziget. 
Találkozó 8.00, Közvágóhíd, HÉV-pénztárak. ÁPRILIS 6.: Etyek, Korda filmstúdió, Gasztrosétány (borkóstoló). 
Találkozó 8.15., Kelenföld, Volán-pu. ÁPRILIS 7.: Börzsöny. Szokolya, Magyarkút, Verőce. Találkozó 7.45, Nyu-
gati pu., pénztárak. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.
tvtk.ingyenweb.hu.
• természetBarát sPortkör: MÁRCIUS 31.: Börzsöny, Országos Kéktúra: Kóspallag–Nógrád. Találkozó 
7.45, Nyugati pu., jegypénztárak. Túravezető Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779. ÁPRILIS 7.: Pilis hegység. Két-bükk-
fa-nyereg. Találkozó 8.30, Batthyány tér. Túravezető: Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779.
• Felvidéki körutazás: A II. Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából Budapestről körutazás indul Rozsnyó, Kas-
sa, Körmöcbánya, Bajmóc és sok más felvidéki város felkeresésére helyi idegenvezetéssel JÚNIUS 8–14. között 
– tájékoztatott a Honvédelmi Szövetség. Részletes úti programért, további információkért a presidium@tkoe.hu 
e-mail-címen vagy a (06 1) 337-7683-as telefonszámon fordulhatnak a szervezőkhöz.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• kleBelsBerg kultúrkúria: MÁRCIUS 28., 18.00: Japán – Erdős Attila vetítéssel egybekötött előadása. 
A Tokiói pillanatok című fotókiállítás kísérőrendezvénye. ÁPRILIS 2., 18.30: Magyar mondakör. Ludmann Mihály 
művészettörténész előadása. ÁPRILIS 7., 17.00: Portré+ Kondor Katalin beszélgetőműsora. Vendég Eőry Ajándok 
(1028 Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri művelődési közPont: MÁRCIUS 25., 18.30: Leonardo 500 – előadás Leonardo 
da Vinci művészetéről. Előadó Gimesy Péter művészettörténész. A világ legdrágább Salvator Mundi (1500 körül) 
és a világ legismertebb Mona Lisa (1503-1517) festménye. MÁRCIUS 28., 18.30: Attila legendája – hun volt, 
hun nem volt? Csodák, rejtélyek és katasztrófák – Történelmi fordulópontok a piramisoktól a maja világvégéig, 
Antalffy Péter történész előadás-sorozata. ÁPRILIS 2., 18.00: Derű, humor, vicc, nevetés és nevettetés pszicho-
lógiája. Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása. ÁPRILIS 2., 19.00: Építészetről, képzőművészetről másképpen. A Santa 
Croce-templom elemzése, képzőművészei Tomaso és Agnolo Gaddi, valamint Giotto freskói. Brunelleschi Pazzi 
kápolnájának szakrális és tudományos jelrendszere. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész 
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• ksh könyvtár: MÁRCIUS 28., 17.00: a Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár közös 
rendezvényen emlékezik meg a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakjáról, Márai Sándorról. A beszélgetés 
során Márai munkásságának bemutatása és felidézése mellett az előadók felolvasást tartanak a szerző műveiből 
és publicisztikai írásaiból is. Helyszín: Bibó István-terem (1024 Keleti Károly u. 5.):
• szaBó ervin könyvtár hidegkúti úti Fiókja: ÁPRILIS 2., 17.00: Csángóföld múltja és jelene. Csoma 
Gergely szobrász, fotóművész vetítettképes előadása. A rendezvény ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben 
(1021 Hűvösvölgyi út 85., tel.: (06 1) 200-1098).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• kleBelsBerg kultúrkúria: ÁPRILIS 10., 18.30: Kertbarát és Természetbarát Fórum. A természet meg-
óvása, a növények természetes ápolása egészségünk megőrzése érdekében. ÁPRILIS 13., 11.00: Ecoprint – selyem-
kendő. Fessünk finom csipkefonalra szépséges színeket gyümölcsökkel, szirmokkal, mindenféle növényi részekkel 
(1028 Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri művelődési közPont: MÁRCIUS 29., 18.00–20.00-ig: Irodalombarátok köre. 
Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus: (06 30) 242-7327). ÁPRILIS 3., 
8.30–11.00-ig: Napközi pedagógus klub. Ne felejtsük az origamit! Jelentkezés, információ: Bikkes Ágnes (06 20) 
486-8903, bikkes.agi@marczi.hu és Sugár Anna (06 30) 448-7616, az Újlaki Általános Iskola napközis munkaközös-
ségének vezetőjénél (1022 Marczibányi tér 5/a).

Álmok és ékszerek
Szebbnél szebb gyöngyékszereket lehet megtekinteni MÁRCIUS 27-ig a Marczibányi Téri 
Művelődési Központ M Galériájában. Az Álmok és ékszerek című kiállítás Boglári-Soponyai 
Andrea és Makra Gabriella műhelyébe enged bepillantást. A két alkotónak ez a nyolca-

dik közös kiállítása és a 
harmadik, amelyik ezt 
a címet viseli – hiszen 
munkáikkal valóra vált-
ják megrendelőik álmait. 

Az egyedi, kézzel ké-
szített ékszerek, ame-
lyek különböző fűzési 
technikákkal, minőségi 
gyöngyökből készültek, 
minden korosztály szá-
mára és minden alkalom-
ra tökéletes kiegészítői 
lehetnek a hölgyek ruha-
tárának (1022 Marczibá-
nyi tér 5/a).
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A vendégeket a könyvtár vezetője, Kuczkó And-
rea köszöntötte, majd átadta a szót a szerző-
nek, aki nem egyedül érkezett: három édes-
anya kísérte el, akik közül ketten a könyvben 
is szerepelnek, harmadikuk, Pataki Klára pe-
dig – ahogy fogalmazott – két oldalról érin-
tett, hiszen gyógypedagógusként is autista 
gyerekekkel foglalkozik, és otthon, szülőként 
is ez a feladat hárul rá. Elmondta, hogy az au-
tizmus legdrámaibb tünetei a szociális kész-
ségeket érintik, ezért legtöbbször akkor derül 
ki, amikor a gyerek közösségbe kerül. Minél 
korábban, annál jobb, hiszen el lehet kezdeni 
a fejlesztést. Sajnos, évről évre egyre többeket 

Szénrajzok, fotográfiákKitüntetés

Akik autista gyermeket nevelnek
Tavaly októberben jelent meg Mocsonoky Anna Autista a gyerekem – 13 élettörténet küz-
delemről és elfogadásról című kötete, amelynek bemutatójára március 6-án a Szabó Ervin 
könyvtár Török utcai fiókjában került sor. Az esemény nem hasonlított egy hagyományos 
könyvbemutatóhoz, inkább olyan volt, mint egy baráti találkozó, ahol a résztvevők meg-
osztják, megbeszélik problémáikat – jelen esetben azt, hogy autista gyermeket nevelnek.

diagnosztizálnak autizmussal, miközben nincs 
elég szakember – képzés is csak néhány éve lé-
tezik – és elég nagy a káosz a terápiát illetően is. 
Sok módszer létezik, aminek nem mindegyikét 
ismerik el hivatalosan, pedig a tapasztalok po-
zitívak. Ilyen egyebek mellett a speciális dié-
ta, amit sokan követnek. A szakember beszélt 
arról is, hogy az autizmus rendkívül széles 
spektrumú. A két végpontján elhelyezkedők 
képességeikben és tüneteikben nagyon kü-
lönbözőek, értelmi szintjük a kiemelkedően 

magastól az értelmi fogyatékosig szóródik. 
A kiemelkedően intelligens autistáknak ta-
lán még nehezebb cipelni a terhüket, hiszen 
tisztában vannak helyzetükkel, és ezért sokan 
szenvednek közülük depresszióban.

A könyvbemutatón a meghívottak meséltek 
saját gyermekükről, a velük való élet kihívá-
sairól, a túlélés módjairól, amiben a humor-
nak is fontos szerep jut. Az interjúk készítője, 
Mocsonoky Anna elmondta, őt elsősorban az 
érdekelte, hogyan élik meg a szülők ezt a hely-
zetet, szerette volna bemutatni a valóságot, 
ami minden érintett számára egyaránt elkép-
zelhetetlenül nehéz. A tizenhárom történet 
tizenhárom nagyon különböző gyermeket, 
sorsot, szülői stratégiát mutat be. Mivel az ő 
számára is a sorstársak támogatása jelentette 
a legtöbbet, azt reméli, a könyv hozzájárulhat 
ahhoz, hogy mások is erőt merítsenek ezekből 
a történetekből, és bármennyire is úgy érzik, 
hogy magányos harcra vannak ítéltetve, nin-
csenek egyedül. 

Műfajilag nehéz meghatározni ezt a szívbe-
markolóan őszinte könyvet. Nem szépiroda-
lom és nem szakkönyv, hanem egy interjúkö-
tet, amelyben a szülők vallanak saját életükről 
és stratégiájukról, amelynek két kulcsszava a 
küzdelem és az elfogadás 
– mindez a nap 24 órájá-
ban, megszakítás nélkül, 
hétköznap, hétvégén, té-
len, nyáron. Pzs

Mocsonoky Anna: Autista
a gyermekem – 13 élet-
történet küzdelemről és 

elfogadásról. HVG Könyvek, 
2018, ára 3500 Ft.

MÁRCIUS 27-ig tekinthető meg a Vízivárosi Galériában a Művészcsaládok a II. kerületben sorozat 
legújabb tárlata, amelyre anya és lánya, Sóváradi Valéria és Fabrícius Anna hozta el munkáit. A családi 
kör egy estére kibővült Fabrícius Gáborral, hiszen ő nyitotta meg édesanyja és húga tárlatát, amely Anna 
fényképein keresztül kapcsolódik a Budapest FotóFesztivál rendezvénysorozathoz is. Sóváradi Valéria 
alkotásaival legutóbb decemberben a Klebelsberg Kultúrkúriában találkozhattunk. Akkor Fényinfo című 
tárlatával a karácsonyra hangolódást segítette, most szénrajzait mutatja be a közönségnek, amelyeken 
változatlanul fellelhető a művészre jellemző titokzatosság és a mély gondolatiság (1027 Kapás utca 55.).

Március 15. alkalmából a II. Kerületi Önkormányzat fenntartá-
sában működő Vízivárosi Galéria vezetője, a tavaly II. Kerületért 
Emlékéremmel kitüntetett Olescher Tamás festőművész Munkácsy 
Mihály-díjban részesült, melyet Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere adott át a Pesti Vigadóban. Olescher Tamás 1995 óta 
irányítja a galériát, hónapról hónapra új kiállításokat szervez és 
külön hangsúlyt fektet a kerületünkben élő alkotók munkásságának 
bemutatására. Alkotóművészként az emberi élet értelme foglal-
koztatja, művei egyszerre mélyen szakrálisak, élénk színviláguk 
ugyanakkor az élet ősi, népies, elemi erejű igenléséről tanúskodnak.

Gratulálunk minden kerületi díjazottnak!

legközeleBBi könyvBemutató: 
ÁPRILIS 17., 18.00: Hankiss János: Ez az 

a perc – beszélgetés a szerzővel. A belépés 
ingyenes (1023 Török u. 7–9.).
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vallja, hogy tanulni mindig érdemes. Szívesen szerez örömet másoknak, és 
nem elégszik meg a tökéletesnél kevesebbel. Az eredetileg tanárként végzett 
németh ágnes másfél évtizedig vezette hoszteszirodáját, majd 2010-ben úgy 
érezte, itt az idő új dolgokat tanulni. öt év kutatómunka és tapasztalatszerzés 
után tavaly júniusban megnyitotta különleges fagylaltozóját máriaremetén.
– Nem véletlenül esett a választásom a cuk-
rászatra és azon belül a fagylaltkészítésre. 
Édességek területén ínyencnek tartom ma-
gam, így végtelenül kíváncsi lettem, hogyan 
lehetséges kiváló fagylalttermékeket elő-
állítani. 

Ez a kíváncsiság idővel szenvedéllyé vált. 
A tanfolyami padok koptatásán túl rendsze-
resen elutazom fagylaltfesztiválokra, -ver-
senyekre, ötleteteket gyűjtök, elsősorban 
sok-sok kóstolással és beszélgetek olasz fagy-
laltmesterekkel. Folyamatosan kísérletezem 
a műhelyemben, hogy kifinomult ízű, egy-
séges és kellemes állagú, kompromisszum-
mentes fagylaltot kínálhassak. Tagja vagyok 
egy olasz szakmai szervezetnek, ahová más 
fagylaltmesterek ajánlásával, meghívásos 
úton lehet bekerülni, és amelynek célja a mi-
nőségi fagylaltfogyasztás előmozdítása és az 
ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés – bizony, 
erre még Olaszországban is szükség van!

Mivel nem tudok kibújni a bőrömből, a 
fagylaltozóba betérőket is folyamatosan új 
ismeretekkel látom el, elmagyarázom, hogy 
miről lehet fölismerni a piemonti mogyorót, 
mi a tonkabab, a muscovado, vagy bármely 
nyersanyag, amit használok, hogyan termesz-
tik, hogyan állítják elő, és végül miként lett 
belőle fagylalt.

Fontosnak tartom a környezettudatosságot, 
ezért ahol csak lehet, kerülöm a műanyagok 
használatát. Szeretnék ebben példát mutat-
ni. Az üzletben használt kiskanalak egyike 
biológiailag lebomló anyagból (PS), a má-
sik kukoricakeményítőből (PLA) készült, ez 

utóbbi komposztálható is. A papírpoharak 
szintén lebomlanak. Még tavaly csatlakoz-
tunk a Refill-programhoz, ami azt jelenti, 
hogy nem tartunk palackozott vizet, viszont 
szívesen töltjük meg ingyen a hozott kula-
csokat bárki számára friss, hideg csapvízzel. 
Kirándulókat, biciklizőket, kutyásokat is szí-
vesen látunk.

Szerettünk volna olyan barátságos he-
lyet kialakítani, ami társasági élettérként is 
működik – legyen bármilyen kicsi –, ahová 
„program” eljönni. Hűvösvölgy és Máriare-
mete ehhez tökéletes választásnak bizonyul. 
A környékbeliek nagyon kedvesek, lelkesek, 
örömmel fogadtak minket. 

Szerencsére eddig a visszajelzések több ol-
dalról igazolják az erőfeszítéseinket: öt hó-
napnyi nyitvatartás után bekerültünk a Ma-
gyar Konyha 2019-es gasztrokalauzába mint 
TOP 10 fagylaltozó. Nagyon jó érzés, hogy 
amit én szívvel-lélekkel csinálok, az tetszik 
és örömöt szerez másoknak. A legnagyobb di-
cséretnek mégis azt tartom, ha kicsik és na-
gyok azt mondják a málnafagylaltra: olyan, 
mint amikor málnát eszem.

Bár a fagylaltozó jelenleg kitölti minden 
időmet, van egy másik kedves elfoglaltságom 
is, a zene. Harminchat éve vagyok az Óbudai 
Kamarakórus tagja. Ez egy egészen kivételes 
dolog az életemben: nemcsak az éneklés örö-
me tart egyben minket, barátok is vagyunk. 
Itt voltak, amikor megnyitottam az üzletet, a 
születésnapomon pedig egy vintage fagylal-
toskanállal leptek meg, a következő felirattal: 
„Ági 50… csak most kezdődik…”. 

Budai polgárok a kerületből...
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fagylaltséf, üzlettulajdonos

Budai Tánchíradó
XVII. Országos

Berczik Sára Emlékverseny

A Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Alapít-
vány célkitűzése Berczik Sára emlékének ápolá-
sa, munkásságának megőrzése, hagyatékának 
feldolgozása és technikájának terjesztése. Ezt a 
célt követi az emlékverseny, amit a Berczik Sára 
Budai Táncklub támogatásával a Berczik Sári Néni 
Mozdulatművészeti Alapítvány rendez – idén tizen-
hetedik alkalommal. 

Az eseményre az egész országból érkeztek ver-
senyzők négy korosztályban és hat táncművésze-
ti műfajban: mozdulatművészet, művészi torna 
kéziszergyakorlat, klasszikus balett, dzsessztánc, 
karaktertánc, modern- és kortárstáncműfajok.

A versenyt ÁPRILIS 6-án, szombaton a Marczi-
bányi Téri Művelődési Központban korosztályonként 
rendezik meg. Belépőjegy 1000 Ft (1022 Marczi-
bányi tér 5/a).

A programokról bővebb információ kérhető 
személyesen a táncklubban (1027 Kapás u. 55), 

valamint telefonon a (06 1) 201-7992-es
és a (06 70) 335-6283-as számon és e-mailben

a budaitancklub@marczi.hu címen.

MIT:
4 ALKALOM TRÉNING ÉS 1 ALKALOM KÖZÖS 
KIRÁNDULÁS
A TRÉNINGEKEN AZ ALÁBBI TÉMÁKAT 
DOLGOZZUK FEL:
ÖNÉRTÉKELÉS JAVÍTÁSA, HITELESÍTÉSE
KI VAGYOK ÉN A MUNKA VILÁGÁBAN, MERRE 
TARTOK, MIT SZERETNÉK
KONFLIKTUSKEZELÉS, STRESSZOLDÁS
ERŐFORRÁSOK FELTÁRÁSA, KÖRNYEZET 
FELTÉRKÉPEZÉSE
KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLATOK
 

 

@ 

KIKNEK:
II .  KERÜLETI ÁLLÁSKERESŐ  LAKOSOK RÉSZÉRE, 
MAXIMUM 15 FŐ

FELTÖLTŐ KLUB 2019

JELENTKEZÉS: SZEMÉLYESEN A FENTI CÍMEN, VAGY
0620 804 5509
retek.diana@csgyk02.hu

HELYSZÍN: CSALÁD-ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 
BUDAPEST, HORVÁT UTCA 2-12.
 A KLUB ÁPRILIS ELEJÉN INDUL

A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ álláskereső 
II. kerületi lakosok részére indít programot április elején 
Feltöltő klub néven. Az öt alkalomból négyszer tréning, 
egyszer közös kirándulás lesz. A tréningeken a következő 
témákat dolgozzák fel: önértékelés javítása, hitelesítése. 
Ki vagyok én a munka világában, merre tartok, mit sze-

retnék? Konfliktus-
kezelés, stresszoldás. 
Erőforrások feltárása, 
környezet feltérképe-
zése. Kommunikációs 
gyakorlatok. 
Jelentkezés szemé-
lyesen a 1027 Horvát 
u. 2–12.-ben vagy a 
(06 20) 804-5509-es 
számon, illetve a re-
tek.diana@csgyk02.
hu címen.

Feltöltő klub – álláskeresőknek
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A SZOVÁTAI 
GYERMEKKÓRUS

a Magyar Örökség-díjas Marosszéki 
Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar 

jótékonysági koncertje

Időpont: 2019. április 25. csütörtök 18.00
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria

Jegyár: 1500 Ft   |   Támogatói jegy: 3000 Ft

A kórus fellép a 2019. április 26-án 18.30-kor kezdődő 
XX. MUSICA SACRA CIVITATIS 2019 hangversenyen is.

Rohoska Lajos – Gyermekvasút, Hárs-hegy
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 fel-
vételek 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 lehető legnagyobb felbontásban és képméretben (max. 10 MB).

A HÓnAP FoTÓJA
Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́ FEBrUár

A II. Kerületi Önkormányzat tisztelettel
hív minden kedves érdeklődőt.

egyházi zene a polgári világban
A II. kerületben működő egyházi kórusok hangversenye,

emlékezve Lukin Lászlóra
móricz zsigmond Gimnázium,

(1025 Törökvész út 48–54.)
2019. április 26., 18.30 óra.
Házigazda dr. Láng zsoLt poLgármester,

műsorvezető: HorvátH BáLint

A belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrendben.

XX. MUSICA SACRA
CIVITATIS 2019

XX. M
usica Sacra Civitatis

 – 
20

19

II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 

NYÁRI, VIDÉKI TÁBORHELYSZÍNEK

A korábbi évekhez hasonlóan, 2019-ben is júniustól-szeptemberig 
biztosítunk táborozási lehetőséget Balatonfenyvesen 2 helyszínen, 
illetve Velencén, II. kerületi iskolák részére nyári táboroknak, 
gólyatáboroknak, tanulmányi kirándulásoknak.

Balatonfenyvesi „régi” tábor
8646 Balatonfenyves, Balaton u. 8–10.
Részvételi díj: 5000 Ft/fő/éj 

Balatonfenyvesi „új” tábor
8646 Balatonfenyves, Balaton u. 4–6.
Részvételi díj: 6000 Ft/fő/éj

Velencei tábor
2481 Velence, Tó u. 60.
Részvételi díj: 4000 Ft/fő/éj 

A részvételi díj tartalmazza a szállást, háromszori étkezést,  
az utazási költséget, biztosítást, valamint 500 Ft-ot egyéb költségekre. 

Felvilágosítás, jelentkezés:  
Krammer Zita (matitkar@marczi.hu, 06 20 927-2330) 
További információk: www.marczi.hu
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Események kerületünk templomaiban
Pasaréti Páduai szent antal-temPlom: nagyböjti péntekeken 17.15-
kor keresztút. ÁPRILIS 4-én és 5-én 19 órakor és 20.15-kor passiójáték a temp-
lom hetventagú színjátszó körének előadásában. ÁPRILIS 6-án egyházközségi 
lelkinap. A gyalogos zarándoklat 9.30-kor indul Máriaremetére P. Varga Kapisztrán 
OFM és P. Zatykó László OFM vezetésével, 15 órakor szentmise. ÁPRILIS 7-én 
a 18 órai szentmisén az Istvánffy kamarakórus előadásában elhangzik Palestrina: 
Missa Ecce Ego Johannes (1026 Pasaréti út 137.).

kájoni jános Ferences közösségi ház: MÁRCIUS 25-én 19.30-
kor A katolikus világ ezer arca – kereszténység öt földrészen sorozatban Ilodigwe 
Chekwube nigériai szalézi szerzetes beszél egy hatalmas, olajban és vallási konflik-
tusokban gazdag ország kereszténységéről. Házigazda: Szodfridt Gábor. MÁRCIUS 
30-án 16.00: Dely Teréz tűzzománc-kiállításának megnyitója. ÁPRILIS 1-jén 
19.00: a Ferences lelkiségi kurzus sorozatban Szent Ferenc és a húsvét címmel P. 
Varga Kapisztrán OFM előadása (1025 Szilfa u. 4.).

országúi Ferences temPlom: nagyböjt péntekjein 17.00 órakor kereszt-
út. MÁRCIUS 28-án 19.00 órakor az Új aratás közösség imaestje. MÁRCIUS 
30-án a 18.00 órai szentmisén a Szent Angéla Ferences Iskola Kórusa énekel 
Semjénné Menus Gabriella vezetésével, szentmise után nagyböjti áhítatot tartanak 
és adományokat gyűjtenek a kárpátaljai nagyszőlősi Szent József Magyar Nyelvű 
Óvoda és Bölcsőde javára. ÁPRILIS 4-én 19.30-kor a Házas esték sorozat kere-
tében Lothringer Éva SSS tart előadást és beszélgetést a hittanteremben „Valaki 
ivott a bögrécskémből, valaki áll a helyecskémen!... szerepek és szerepzavarok a 
családban” címmel. ÁPRILIS 5-6-7-én a 18 órai szentmisék keretében Zatykó 
László OFM tart nagyböjti lelkigyakorlatos elmélkedést. ÁPRILIS 7-én a szent-
miséken gyűjtés a szentföldi keresztények javára, 11–12.30 óra között az Országúti 
Karitász gyerekruha- és játékbörzét szervez a családos mise után a plébánia hittan-
termében (1024 Margit körút 23.).

rózsadomBi Ferences temPlom: MÁRCIUS 25-én Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepén 7 és 18 órakor lesz szentmise. Nagyböjtben minden pénteken 
18 órakor keresztút, szombaton 17–18 óra között szentségimádás (1025 Tövis u. 1.).

Pasaréti reFormátus temPlom: ÁPRILIS 5-én pénteken 18 órakor a 
Világegyetemi sorozat keretében Alföldy-Boruss Dezső ny. lelkipásztor tart előadást 
Az úrvacsoráról – a szereztetéstől napjainkig címmel. Istentisztelet minden vasárnap 
8 és 10 órakor (egy időben gyermek-istentisztelet), csütörtökön 18 órakor. Bibliaóra 
kedden 18 órakor. www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

cimBlom utcai reFormátus temPlom: MÁRCIUS 31-én 10 óra-
kor istentisztelet, megemlékezés az 1919-es bolsevik diktatúráról és áldozatairól 
a kommün 100. évfordulóján. Közreműködik: Meister Éva előadóművész Magyar 
ének 1919-ben című műsorával. ÁPRILIS 3-án (Csenki András), 4-én (Hekli Ka-
talin) és 5-én (ifj. Hegedűs Lóránt) 18 órakor evangelizáció vendég igehirdetőkkel. 

ÁPRILIS 7-én 10 órakor istentisztelet, igét hirdet Szabó Károly lelkipásztor. 
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 
326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).

Pesthidegkúti evangélikus temPlom: MÁRCIUS 28-án és ÁP-
RILIS 4-én 18 órakor böjti sorozat. ÁPRILIS 6-án 10 órakor böjti gyülekezeti 
csendesnap. pesthidegkut.lutheran.hu (1028 Ördögárok u. 9.). 

máriaremetei Bazilika: MÁRCIUS 25-én, Gyümölcsoltó Boldog-
asszony ünnepén 10.30-kor szentmise. MÁRCIUS 29-én 17.30-kor keresztúti 
ájtatosság. ÁPRILIS 4-én, elsőcsütörtökön a 7 órai szentmisét papi és szerzetesi 
hivatásokért ajánlják fel. ÁPRILIS 5-én, elsőpénteken a 10.30 órai szentmise 
végén Jézus Szíve-litánia, 20 órakor rózsafüzérima a szabadtéri oltárnál. ÁPRILIS 
6-án elsőszombaton 10 órakor rózsafüzér, 10.30-kor szentmise. ÁPRILIS 7-én 
16.30-tól szentségimádás (1029 Templomkert u. 1.).

sarlós Boldogasszony-temPlom: nagyböjtben kedden és pénteken 
7 órakor laudes, vasárnap 17.30-kor vesperás. MÁRCIUS 27-én 17.30-kor Szent 
Margit-vesperás. Nagyböjt péntekjein 17.30-kor keresztút. MÁRCIUS 30-án 
kiscelli keresztút, találkozás 15.30-kor a Bécsi út–Kiscelli út sarkán. MÁRCIUS 
30-án lelki nap 9 órától a hittantermekben Barsi Balázs OFM vezetésével (1023 
Bécsi út 32.).

Budai görögkatolikus temPlom: MÁRCIUS 25-én az Örömhírvétel 
ünnepén 9 és 17.30 órakor szent liturgia. ÁPRILIS 7-én 18 órakor a Batthyány 
téri Szent Anna-templomban a szent liturgián Kocsis Fülöp érsek-metropolita mond 
szentbeszédet. Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30–17.30 óra között www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).

Budavári evangélikus temPlom: MÁRCIUS 25-én 19 órakor bibliaóra 
apáknak, nagyapáknak, téma: Tényleg adós vagyok? Gondolatok az Istennel való 
kapcsolatról. MÁRCIUS 27-én 19 órakor bibliaóra felnőtt keresztelőre, konfir-
mációra készülőknek. ÁPRILIS 7-én 16 órakor családos délután a kisgyermekes 
és hittanos családok interaktív istentisztelete,  18 órakor orgonazenés áhítat, orgo-
nál Bán István. ÁPRILIS 8-án 19 órakor a Budavári Evangélikus Szabadegyetem 
keretében Krähling János tanszékvezető egyetemi tanár előadása Az emlékezés 
helyei – evangélikus identitás az építészetben címmel (1014 Táncsics M. u. 28.).

Budaszíve BaPtista gyülekezet: vasárnaponként 10.30-kor istentisz-
telet, ezzel egy időben bibliaóra a gyermekeknek. MÁRCIUS 31-én 10.30-kor 
igehirdető Demény Géza székesfehérvári lelkipásztor. Elérhetőség: Fülöp Áron 
lelkipásztor  budaszive@gmail.com (1022 Marczibányi tér 3., Merek előadóterem).

Frankel leó úti zsinagóga: MÁRCIUS 31-én 19.00 órától Rónai Egon 
újságíró lesz a  Micve Klub vendége, téma: Mi a helyzet az országban, a világban. 
A házigazda Bóta Gábor újságíró (1023 Frankel Leó út 49.).
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A belépés ingyenes, a kórus adományokat köszönettel fogad!
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Itt, Pesthidegkúton is szükségünk van hősökre, 
hogy büszkék lehessünk rájuk. Különösen akkor, 
ha az 1848–49-es szabadságharcban résztvevők 
elődei, majd utódai másfél száz évig voltak je-
len a falu, majd a község életében. Mint például 
a Schiebl (Siebl) család. Laurentius Schiebl és 
Michael Schiebl neve először egy 1813-as ösz-
szeírásban tűnik föl a falu jobbágyai között. Két 
évvel később, 1815-ben, Michael Schieblt a Tur-
csányi család, Andreas Schieblt pedig a Szunyogh 
család jobbágyai között írják össze, Laurentius 
Schieblt azonban hiába keressük, nem szerepel 
sem egyik, sem másik földesúr jobbágyai között.

Nagyot ugorva az időben, a XX. század első har-
madában tűnik föl ismét az iratokban egy Schiebl 
Mihály fuvarozással is foglalkozó községi képvi-
selő. 1929-ben, a volt úrbéresek listáján, a család 
két tagja, apa és fia, idősebb és ifjabb Schiebl 
Mihály szerepel. (A  volt úrbéresek közössége 
1860 körül alakult, éppen az 1848. áprilisi tör-
vényekben szereplő örökváltság végrehajtására.) 
Ifj. Schiebl Mihályt a harmincas években előbb 
képviselőnek, majd a községi bíró mellett mű-
ködő szűkebb, hattagú testület tagjának, azaz es-
küdtnek is megválasztották. 

Az első világháborús hősi emlékműre 1989-
90, azaz a rendszerváltozás után kerülhetett csak 
fel a II. világháború pesthidegkúti hősi halot-
tainak névsora. A kollektív emlékezet azonban 
– évtizedek múltán – pontatlannak bizonyult. Így 
kerülhetett két Schiebl Mihály neve az emlékmű-
re: apáé és fiúé. Az 1916-ban született ifj. Schiebl 
Mihály honvéd 1943-ban halt hősi halált az orosz 
harctéren. Id. Schiebl Mihályról itthon még so-

Szabadságharc- és családtörténet Hidegkútról
Korok, nemzedékek számára 1848. március 
15. mindig a szabadságról, a szabadság 
szeretetéről és évtizedeken át a szabadság 
vágyáról szólt. A történetírás, különösen a 
helytörténetírás mindenkori feladata fel-
kutatni és megörökíteni azoknak nevét, akik 
részt vettek a forradalmat követő szabad-
ságharcban. Azért, hogy ezzel is erősebb 
legyen a közösség kapcsolata múltjához, s 
ezzel is erősödjön nemzettudata. 
 

káig nem tudták, hősi halott-e vagy hadifogoly: 
öt és félévi orosz hadifogság után tért haza. 1946. 
április végén írta meg a maga, felesége és Tamás 
fia mentesítési kérelmét a kitelepítés alól.

A Schiebl család nemzedékei között a XIX. 
századi összekötő kapocs az 1848–49-es sza-
badságharc. 

1848. július 11-én az első népképviseleti 
országgyűlés képviselőháza Kossuth Lajos ja-
vaslatára 200 ezer újoncot szavazott meg köz-
felkiáltással, s ezzel megkezdődhetett az önál-
ló magyar honvédsereg szervezése, felállítása. 
A kétszázezer katonát elosztották a megyékre, a 
megyék a városokra, járásokra, a járások pedig a 
területükön fekvő falvakra. A Pest vármegye pi-
lisi járásában fekvő Hidegkútra öt fő jutott. Kö-
zülük 1848. szeptember 9-én két újonc vonult 
be honvédnek: a Nyitra megyei születésű Vice 
Ignác és a hidegkúti illetőségű Schiebl András. 
Vallás szerint mind a ketten római katolikusok, 
foglalkozás szerint szolgák voltak. Hol? Kinél? 
Nem tudjuk. A pesti táborban kaptak kiképzést, 
majd közhonvédként szolgáltak. 

Végigharcolták a szabadságharcot. Vice Ignác 
1849. szeptember 5-én, tehát az augusztus 13-i 
világosi fegyverletétel után kapta meg elbocsátó 
levelét, Schiebl András 1849. október 1-jén sza-
badult Komáromból, s tért haza komáromi men-
levéllel, miután Klapka György tábornok szep-
tember 27-én aláírta a vár megadási feltételeit.

1849. január 4-én három fő vonult be Hi-
degkútról, ők a váci táborban kaptak kiképzést: 
Humrák Mihály, Neimayer Pál, Somogyi István.

Róluk már megemlékezett egy cikk erejéig 
jelen sorok írója, mint ahogy arról is, misze-
rint Hidegkút önkéntesekből állította ki kvótá-
ját, ezért nem volt szükség kényszersorozásra 
a faluban. Sőt. A lakosok összeadták a pénzt és 
„teljes felszereléssel” látták el mind az öt hon-
védet.  Hány ütközetben vettek részt? Megsebe-
sültek? Nem tudjuk, de azt már igen, hogy Vice 
Ignác és Schiebl András épségben hazatért. Ők 
voltak – ők lehettek – a magyar történelem egyik 
legszebb, legdicsőbb fejezetének hidegkúti tanúi 
és képviselői közösségük előtt.

dr. czaGa ViKtória helytÖrténész

A komáromi vár

Pesthidegkút 
I. és II. világháborús 

emlékműve
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A Margit körút forgalmától a ferences rendház 
és a mellette álló templom védi: ezért is hívják 
Papkertnek. Míg a Mechwart liget valamikor egy 
óriási agyagbánya és téglavető volt (a Klemm-fé-
le téglavető), addig ez a terület már évszázadok 
óta kert. Sajnos ez a növényzetén nem látszik: a 
történelem sokszor átviharzott ezen a környé-
ken, fa matuzsálemeket itt ne keressünk.

A Margit körút (régi nevén Országút) Buda 
egyik legrégibb útvonala, már az Árpád-kor-
ban is kereskedők jártak itt. A középkorban 
számos szerzetesrend tevékenykedett Budán, 
köztük az ágostonosok is (magyarországi rend-
tartományukat 1262-ben alapították). Valahol 
itt, a Margit körúti nagy kanyarulat környékén 
lehetett a kolostoruk, mely azonban a török 
hódoltág alatt elpusztult. A rend csak 1700-
ban telepedett meg újra Budán, az Országút 
mellett. Itt épült fel első templomuk is, a mai, 
Szent István vértanúnak szentelt plébánia őse.

A rend életéhez már a kezdetektől hozzá-
tartozott a földművelés. Erre a célra az épü-
let mögötti hegyoldalból vettek meg egy na-
gyobb részt, ahol magától értetődő módon 
elsősorban szőlőt neveltek – mint ahogy az 
egész budai oldalon akkoriban. Valószínűleg 
egy kisebb haszonkert is volt az épület mel-
lett. De ha a kerítésen belesünk a ferencesek 
mai kolostorának kertjébe, láthatjuk, hogy ott 
most is gondosan ápolt gyümölcsfák, szépen 
felgereblyézett veteményes van. (Ki hinné, 
amikor a folyamatosan dübörgő forgalmat 
látja-hallja az épület túloldalán?)

Az ágostonos rend 1780-ra elkészült gyö-
nyörű barokk templomát csak igen rövid ideig 
használhatta, mert 1785. január 31-én II. Jó-
zsef elrendelte a budai ágostonrendi kolos-
tor feloszlatását. Az épületbe egy másik rend, 
a vízivárosi ferencesek kerültek (a közeli Fő 
utcából költöztették át ide őket, mert a saját 
rendházukat az Erzsébet-apácáknak kellett át-
adniuk). A költözéskor részletes leltár készült, 
melyből jól megismerhetjük az egykori viszo-
nyokat. A terület kerítéssel lezárt utcai része 
mögött helyezkedett el a nagy kiterjedésű kert, 
ahol több kerti építmény is állt. A kert déli, 
emelkedő részén a hegybe pincét mélyítettek 
a rajz tanúsága szerint kétezer hordó számára.

A következő századok térképein rendre azt 
látjuk, hogy a kis park helyén kolostori kert 
volt. (A Mechwart liget területét, az egykori 
téglagyár gödreinek elegyengetésével 1897-
ben parkosította a főváros, amikor egyúttal 
a budai körút nyomvonalát is kialakították.) 
Talán ezekben az évtizedekben, a Ganz-gyár 
virágzásakor kerülhetett ide az a kecses, vasból 

A Mechwart liget gyönyörű parkját szinte 
mindenki ismeri, sokan megfordulnak ben-
ne, még az éjjel-nappal járó körúti villa-
mosról is látszik. Van azonban a II. Kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
épülete mögött is egy kis zöldterület, amely 
szinte teljesen ismeretlen a nagyobb közös-
ség számára: ez a Papkert. 
 

készült Apolló-szobor is, mely most kissé el-
hagyatva álldogál a csendes Papkert oldalában. 

Nagy fordulatot ezután csak a II. világhábo-
rú hozott. A környéken heves harcok dúltak, 
a környező épületekben sok kár keletkezett. 
Fontos változás volt, hogy 1952-ben Körner 
József tervei alapján felépült a mai polgár-
mesteri hivatal épülete. A papok kertje pedig 
a közé lett: a hetvenes években játszóteret, 
sportpályát alakítottak itt ki. Ezt váltotta le az-
tán az ezredforduló nagy parkfelújítása után a 
mai kutyafuttató. Tehát ahol évszázadokig a 

papok, szerzetesek kertészkedtek, ma önfe-
ledten, kerítéssel elzárt szép nagy területen 
rohangálhatnak fel-alá a kutyusok, akiknek 
még saját ivókútjuk is van. Ebből következően 
a kis parkot leginkább a környékbeli kutyások 
ismerik, akik még saját közösségi oldalt is ké-
szítettek a helynek. Meg az amatőr focisok, 
apák és fiúk, akik néha lejárnak ide rúgni a 
labdát. A sok változás ellenére a hely mégis 
őriz valamit a régi hangulatából: igazi titkos 
kert maradt – a dübörgő fővárostól körülvéve.

Viczián zsófia

Park a rendház oltalmában
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ii. kerületi rendőrkapitányság
(1024 Budapest,

Rómer Flóris u. 10.)
Telefon: (06 1) 346-1800

körzeti megbízotti
ügyeleti mobil telefonszám:

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

megbízottnál van.
Sürgős bejelentés, vagy veszélyhelyzet 

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

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bi-
zottság felhívása alapján a BRFK Fővárosi 
Baleset-megelőzési Bizottság a gyermek-
balesetek megelőzése végett fővárosi rajz-
pályázatot hirdet A mobil várhat címmel 
három korosztály számára. A rajzversenyen 
indulhatnak óvodások (3–6 éves), valamint 
alsó tagozatos (7–10 éves) és feleső tago-
zatos (11–15 éves) diákok.

Az alkotások kizárólag A/4-es vagy 
A/3-as méretben készülhetnek.

Alkalmazott technikák: grafit, színes 
ceruza, zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, 
diópác, szén.

A rajzok beküldési határideje: 2019. 
ÁPRILIS 8.

A pályázatokat a BRFK Fővárosi Bal-
eset-megelőzési Bizottság postacímére 
kell küldeni: 1581 Budapest, Pf.: 27.

A rajz hátoldalán szerepeljen az alkotó 
neve, életkora, címe, az óvoda, vagy iskola 
neve és címe, e-mail-címe és telefonszáma. 
A szakmai zsűri kategóriánként hat-hat 
pályamű alkotóját részesíti díjazásban, 
a helyezést elért gyerekeknek meghívót 
küldenek.

A beküldött pályaműveket nem küldik 
vissza, nem őrzik meg.

A díjátadó várható időpontja: MÁJUS 
6., 14 óra, BRFK Közlekedésrendészeti 
Főosztály, színházterem (1149 Hungária 
krt. 149.). További felvilágosítást Veresné 
Bacsó Szilvia rendőr őrnagy, a Közlekedés-
rendészeti Főosztály Baleset-megelőzési 
és Közlekedési Osztály főelőadója ad a 
(06 1) 273-4000-es számon, vagy a veres-
neb@budapest.police.hu e-mail-címen.

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

i. számú körzet (Pesthidegkút):
Budapest közigazgatási határa, Nagykovácsi, Solymár és 
Budakeszi felé, valamint az erdők (Petneházy-rét, Hárs-
hegy, Vadaskert, Erzsébet-liget) által határolt terület.

PORCSIN CSABA rendőr zászlós,
telefon: (06 70) 489-3429
Fogadóóra: minden hónap harmadik 
keddjén 10.00–12.00-ig
Helyszín: 1028 Budapest, Rezeda utca 10.

DUPCSÁK VIKTOR rendőr főtörzszász-
lós, telefon: (06 70) 489-3424
Fogadóóra: minden hónap második szer-
dáján 10.00–12.00-ig
Helyszín: 1028 Budapest, Rezeda utca 10.

VÁMOS GyÖRGy rendőr törzsőrmester, 
telefon: (06 70) 489-3442 
Fogadóóra: minden hónap második hét-
főjén 8.00–10.00-ig
Helyszín: 1028 Budapest, Rezeda utca 10.

SIMON ZOLTÁN rendőr őrmester mb. 
körzeti megbízott (06 70) 489-3436 
Fogadóóra: minden hónap utolsó keddje 
10.00–12.00-ig
Helyszín: 1028 Budapest, Rezeda utca 10.

Körzeti megbízottak és elérhetőségük

Rajzpályázat
gyerekeknek

Évértékelő a Budakeszi úti tűzoltó-parancsnokságon

Az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tavalyi munkáját értékelték a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon március 12-én. 
A Budakeszi úti tűzoltólaktanyába meghívást kapott Láng Zsolt polgármester is, aki az önkormányzat támogatásáról biztosította a kerületi 
lakók biztonságát is őrző tűzoltókat, valamint köszönetet mondott a hivatásos és önkéntes lánglovagoknak áldozatos munkájukért.

Láng Zsolt polgármester, Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, fővárosi tűzoltóparancsnok, valamint Markos Zoltán tűzoltó ezredes, gazdasági igazgatóhelyettes

Pesten kaPták el a Betörőket. A II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói március 1-jén este mun-
kájuk során figyeltek fel egy autóra, amely feltűnően lassan közlekedett Cinkotán. A benne ülők a környéket 
és a házakat figyelték, majd nem sokkal később ketten kiszálltak és gyalogosan kezdték el bejárni az utcákat, 
míg az autó néhány utcával odébb várakozott. Fél óra után előkerült a két személy, kocsiba ültek és elhajtottak. 
A rendőrök Kőbányán igazoltatták mindhárom személyt és átkutatták az autót is, amelyben betöréshez hasz-
nálható eszközöket, illetve a betörésből származó ékszereket és pénzt találtak. A nyomozók megállapították, 
hogy a férfiak betöréseket követtek el, egy cinkotai családi házból például több millió forintot, közel hárommillió 
forint értékű valutát, ékszereket és órákat loptak. A betörőket őrizetbe vették és lopással gyanúsítják őket.
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Az „Általános társasház-felújítási/élet- és balesetve-
szély elhárítási támogatás – 2018” pályázati felhíváson 
kerületszerte 117 társasház nyert el összesen 142,3 
millió Ft vissza nem térítendő támogatást általános 
társasház-felújítási munkálatokra.

Ezúton értesítjük a nyertes Pályázókat a Budapest Fő-
város II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottságának 21/2019. (II. 19.) határozatáról, 
amely alapján 

• az értesítés átvételétől számított 90 napon belül kell a 
nyertes pályázónak a támogatási szerződést (Megállapodást) 
megkötnie. Tehát az eddigi 60 napos határidő további 30 
nappal meghosszabbodik.

A megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• 4 eredeti példányban az aláírt 3 oldalas megállapodást 

(a Pályázati felhívás 3. melléklete, letölthető a www.maso-
dikkerulet.hu/gyorsmenu/tarsashazaknak oldalról)

• a megállapodás benyújtásától számítva 30 napnál 
nem régebbi hitelintézeti fedezetigazolást a felújítás teljes 
költségvetésének legalább 75%-áról; az aláírt hitelszerződés 
is elfogadható önerő-igazolásként.

• a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya (1027 Fran-
kel Leó út 7-9. – hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–12.15 és 
13.00–16.30, péntek: 8.00–11.30) által kiállított kimutatást, 
amely alapján a társasháznak nincs az önkormányzattal 
szemben lejárt adó-, vételár- vagy egyéb tartozása

•  közös képviselői nyilatkozatot, melynek tartalma: 
- a társasházi elszámolások a társasház megala-
kulása előtti épületkezelővel lezárultak, továbbá 
- a társasháznak a kérelem benyújtásakor és az azt 
megelőző 2 évben az önkormányzati rendeletekben 
foglaltakkal ellentétes (jogsértő) tevékenysége nem volt

• társasházi közgyűlési határozatot (amennyiben rele-
váns), tartalma:

a felújítás teljes költségvetési főösszegének a fentebb 
említett hitelintézeti fedezetigazoláson felüli részének 
előteremtéséről.

Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozású, így 
szükséges a teljes költségvetés összegét lefedő fedezetigazo-
lás, nem csupán a támogatás mértékén felüli önerő-igazolás. 
Könnyítésként a teljes költségvetés legalább 75%-át kitevő 
önerő-igazolás elegendő, a fennmaradó legfeljebb 25%-ra pedig 

elfogadható egy társasházi közgyűlési határozat, amelyben a 
társasház kötelezi magát ennek a fennmaradó összegnek a kivi-
telező számlájának fizetési határidejéig történő előteremtésére.

Továbbá tájékozatjuk, hogy a felújítási munkálatok 
megkezdését a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 
(naptári) nappal; befejezését pedig a befejezést követő 5 
munkanapon belül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal 
Településkép-védelmi Osztályán. Ezt a két bejelentést ele-
gendő elektronikus úton, a telkep.epugy@masodikkerulet.
hu e-mail-címen megtenni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatásban részesülő 
társasház tájékoztatási kötelezettsége előírja tájékoztató 
tábla jól látható helyen való kihelyezését, ami legalább 1 
éven át nem távolítható el. A sablon a www.masodikkerulet.
hu/gyorsmenu/tarsashazaknak oldalról tölthető le.

A pályázati felhívás idén tavasszal pontosított feltétel-
rendszerrel újra megjelenik, amelyről a kerület honlapján és 
a Budai Polgárban is tájékoztatást olvashatnak.

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság

Településkép-védelmi Osztály

Nyertes társasház-felújítási pályázók, figyelem!

IngATlAnPálYáZAToK

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.

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, öt évre szóló lakásbérleti szerződést köthet az 
elnyert pályázati lakásra. A megpályázható lakások 
adatai az alábbi táblázatban szerepelnek.

A lakások rendeltetésszerű használatához szükséges 
munkálatok elvégzéséről a bérbeadó gondoskodik. A pá-
lyázaton való részvétel általános feltételei:

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

a) akinek vagy házastársának (élettársának), illetve 
a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulaj-
donában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető 
lakás, továbbá 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 szoba-
számú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú 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 Polgár-
mesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilván-
tartási 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.

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.

a Pályázattal kaPcsolatBan 
a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Va-

gyonhasznosítási és Ingatlan-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 szöve-
ge megtekinthető az önkormányzat honlapján, 
illetőleg kifüggesztették a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján (1024 Mechwart liget 1., földszint).

Lakás címe (Budapest II.) szobaszám terület (m2) komfortfokozat megtekintés időpontja
Bem rkp. 56., I/13. 1 25 komfortos 2019. március 28., 14.45–15.15-ig
Frankel L. út 36., I/3. 1 30 komfortos 2019. március 28., 14.00–14.30-ig
Kis Rókus u. 3., VI/1. bejárat
a Kis Rókus u. 5-7. szám alatti kapun 1 40 komfortos 2019. március. 28., 15.30–16.00-ig

Lövőház u. 17., III/3.  1 31 komfortos 2019. március. 26., 14.45–15.15-ig
Szilágyi E. fasor 13-15., II/1. 2 62 összkomfortos 2019. március 26., 14.00–14.30-ig
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A rejtvény fő soraiban Cseh Tamás mondását rejtettünk el. 
A 2019/3. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ami fontos, 
azt nem felejted el soha”. A helyes megfejtést beküldők közül há-
rom kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet 
nyert a Dalnokklub következő előadására, amely április 14-
én 19.00 órakor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: 
Farkas Gyula, Hermann Zoltánné és Szőkéné Bál Irma. Gra-
tulálunk! A nyereményeket személyesen vehetik át a művelődési 
központban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 325-1414 tele-
fonszámon kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a 
„Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsu-
zsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2019. április 6-ig.

Partnerségi egyeztetés
Tisztelt Kerületi Lakosok, Érintett Partnerek!

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
3.§ (3) bekezdése értelmében értesítjük Önöket a Kerületi Építési Szabályzat mun-
kaközi dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.

Budapest II. kerület Kerületi Építési Szabályzat munkaközi dokumentációja 2019. 
MÁRCIUS 23. – 2019. ÁPRILIS 10. között, ügyfélfogadási időben a hivatal épü-
letében az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településrendezési Osztályán 
(1024 Mechwart liget 1., I. em. 101. iroda), valamint a II. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal honlapján (www.masodikkerulet.hu → Hirdetőtábla → Hirdetmények → Partnerségi 
egyeztetés útvonalon) megtekinthető.

2019. ÁPRILIS 2-án, 17.30-kor a Völgy Utcai Ökumenikus Óvodában (1021 Völgy 
utca 3.) a Kerületi Építési Szabályzat tervezetének véleményezési dokumentációjával 
kapcsolatban Trummer Tamás főépítész lakossági fórumot tart.

Részvételi szándékát a partnerseg@masodikkerulet.hu e-mail-címen előre jelezheti.
A partnerségi egyeztetés keretében a partnerek a lakossági fórumon szóban, vagy a 

felhívás ideje alatt írásban – rövid indokolással kiegészítve – észrevételeket tehetnek, 
véleményeket, javaslatokat nyújthatnak be az alábbi elérhetőségeken:

• elektronikus úton a partnerseg@masodikkerulet.hu e-mail-címen (a levél tár-
gyaként kérjük feltüntetni: „KÉSZ 2019”);

• postai úton, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal (Trummer Tamás főépítész) címére: 
1024 Budapest, Mechwart liget 1. (vagy 1277 Budapest 23. Pf. 21.);

• személyesen a Polgármesteri Hivatal Épített Környezetért Felelős Igazgatóság 
Településrendezési Osztályán (1024 Mechwart liget 1., I. em. 101. iroda).

A véleményezéshez szükséges a véleményt adó teljes nevének megadása, melynek 
hiányában véleményét az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településrendezési 
Osztály nem tudja figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szük-
séges hozzájárulását megadottnak tekintik. A neveket kizárólag a terv készítéséhez 
kapcsolódó véleményezéssel összefüggésben kezelik.

A köztársasági elnök az Alaptörvényben 
rögzített társas bíráskodás elvének bizto-
sítása érdekében a bírósági ülnökök válasz-
tását a 2019. MÁRCIUS 7. és ÁPRILIS 30. 
közé eső időtartamra tűzte ki.  

Kerületünkből a Budapesti II. és III. Ke-
rületi Bíróság munkáját segítendő ülnökök 
választása történik. 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § 
(1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit 
a bíróság székhelye szerint illetékes helyi 
önkormányzat képviselő-testülete választja 
meg. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében 
az ülnököket a bíróság illetékességi terüle-
tén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar 
állampolgárok, a bíróság illetékességi terü-
letén működő helyi önkormányzatok és az 
egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik. 

Az idézett törvény 212. § (1) bekezdése 
értelmében ülnöknek az a 30. évét betöltött 
magyar állampolgár választható meg, aki 
nem áll cselekvőképességet érintő gond-
nokság vagy támogatott döntéshozatal 
hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű 
és nem áll közügyektől eltiltás hatálya 
alatt sem. 

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és 
politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása a 70. életév be-
töltésével megszűnik. 

A jelölt hatósági erkölcsi bizonyítvány-
nyal igazolja büntetlen előéletét. 

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban 
közreműködő ülnöki tisztségre a Bjt. 213. 
§ (2) bekezdése szerint pedagógus, pszi-
chológus, vagy  a család-, gyermek-, és 
ifjúságvédelemi szolgáltatás, gyámügyi 
igazgatás keretében az ellátottak gyógyítá-
sát, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, 
ellátását, nevelését, gondozását, vagy 
szociális segítését, a gyermek sorsának 
rendezését közvetlenül szolgáló, egye-
temi vagy főiskolai végzettséghez kötött 
munkakörben dolgozó vagy korábban 
dolgozó személyeket keresünk. 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró 
bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság 
illetékességi területén működő alapfokú és 
középfokú nevelési-oktatási intézmények 
tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit 
(pszichológus, ifjúságvédelmi szakem-
berek) a foglalkoztató, vagy korábban 
foglalkoztató szervezetek jelölik.

Felhívás bírósági ülnöki megbízatásra

amennyiBen a Bíróság ülnöki munkájáBan részt kíván 
venni, a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság 

Jogi Osztálya tud további felvilágosítást adni a (06 1) 346-5500-s és a 
(06 1) 346-5537-es telefonszámon, vagy a molnarne.szabados.judit@masodik-
kerulet.hu, valamint a hantosne.hana.adrienn@masodikkerulet.hu e-mail-címen.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. április 6-án.
lapzárta: keretes – március 27., apró – március 29.

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 II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Ut-
cai 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.

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 Budapest Főváros II. Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Völgy Utcai Ökumenikus Óvo-
dája szeptember 1-től dajkát keres. Jelent-
kezni az okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

Az Amerikai Nemzetközi Iskola Nagyková-
csiban részmunkaidős takarítót keres 4 vagy 
6 órában. További információt a 06 30 274-
5332-es telefonszámon Német Judittól kér-
het. Az önéletrajzokat 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) haj-
mosót keresünk II., Pasaréti úti fodrászüzle-
tünkbe. Tel.: 06 20 463-0495

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

Intelligens, ápolt hölgy takarítást, házvezetést, 
gondozást, gyermekfelügyeletet vállal referen-
ciával. Tel.: 06 20 320-9618

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOMÁS 
SZAKTANÁR EGYÉNILEG FELKÉSZÍT, REND-
SZEREZ NAGY TAPASZTALATTAL BEL-BUDÁN. 
Tel.: 06 30 749-2507

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

ANGOL NYELVTANÍTÁS fordítótól. Házhoz-
menetellel. 1 óra 4000 Ft. 2 óra 6000 Ft. Dr. 
Kemenesi Zsuzsanna. Tel.: 06 30 184-9164

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

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, 
felvételire való felkészítés gyakorlott közép-
iskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

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

Eladó garázs Budagyöngyénél 7 M Ft, 16 m². 
Tel.: 338-1971

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

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

A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra KI-
ADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat és la-
kásokat diplomata és külföldi ügyfelei és csa-
ládjaik részére. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBEREK 
RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, HÁZAT, IKER-
HÁZAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. Tel.: 06 30 
924-7165

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

A II., Pitypang utcánál 112 m²-es, négyszo-
bás, dupla komfortos, erkélyes lakás garázs-
zsal eladó. Tel.: 06 20 967-561

A II., Bimbó úton 52 m²-es, kétszobás, kertre 
néző, felújítandó magasföldszinti lakás el-
adó. Tel.: 06 20 967-5691

ÚJLIPÓTVÁROSBAN A KATONA JÓZSEF UT-
CÁBAN FELÚJÍTOTT 99 m²-ES EMELETI LA-
KÁS 87 900 000 Ft. www.budaihegyek.hu 
Tel.: 06 70 523-1969

A VIII., Vas utcában, rendezett társasház V. 
emeletén utcai, 214 m²-es, hatszobás, vilá-
gos, erkélyes, egyedi fűtésű lakás – irodá-
nak, 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, er-
kélyes, panorámás, felújítandó polgári lakás 
54,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691

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

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

Páty nagyhegyen 1138 m²-es zártkert (utca-
front 18,3 m) faházzal, villannyal, egyebekkel 
eladó. Tel.: 06 70 296-9374

Leányfalun 686 m²-es saroktelek eladó. Ár: 
nettó 14 millió. Tel.: 06 30 938-0141

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

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

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

Apróhirdetések

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 Bim-
bó út 1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh 
Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 
2019. április 6., lapzárta: 2019. március 27. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. március 29.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. 
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban. 

ISSN 1419-0923

a ii. kerületi 
Polgármesteri hivatal

munkatársakat keres
közterület-felügyelő, 
közterület-használati

ügyintéző, 
illetve 

ügyfélszolgálati ügyintéző 
munkakörökbe. 

Részletek a kozigallas.gov.hu, 
valamint a 

www.masodikkerulet.hu 
oldalon.
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 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

Szeretne egészségesebb, boldogabb, hosz-
szabb életet? Komputeres adatszolgáltatás, 
fizikai-lelki segítség természetgyógyásztól! 
Tel.: 06 70 617-1757

 VÍZ-GÁZ-VILLANy 
VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TARTÁLY CSE-
RE ÉS JAVÍTÁS. A II. KERÜLETBEN INGYENES 
KISZÁLLÁSSAL. FALI GÁZKAZÁNOK ÉS GÁZ-, 
VÍZMELEGÍTŐK JAVÍTÁSA. Tel.: 315-2825

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELE-
NÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cse-
réje, javítása. 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 
teljes 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

 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

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó auto-
matikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerí-
tések. frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 
214-7442, 06 20 978-7429

Asztalos, lakatos munkák készítésétől a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre 
van megoldás. 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 ál-
lunk rendelkezésére! Hívjon bizalommal! Frank 
Csaba. Tel.: 06 30 945-3042

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibe-
állók aszfaltburkolatának készítését vállaljuk. 
Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 
30 797-1037

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

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁT-
ÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 20 
537-6281

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 
szigetelése. 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. SZERE-
LÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI RE-
DŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN 
MEGRENDELÉSHEZ! 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

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

II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZZA TÁR-
SASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS KÉPVISELŐRE, 
AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEN VÁLTOZÓ 
TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYNEK. TEL.: 06 30 408-
7064, gundihaz@gmail.com

 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.

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

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

BURKOLÁSI MUNKÁK, BÚTOR ÖSSZESZERELÉ-
SE, LAKÁSFESTÉS, PARKETTÁZÁS, HÁZTARTÁSI 
GÉPEK BEKÖTÉSE, BEÜZEMELÉSE, DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS. TEL.: 06 30 167-8416

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK VÁLLALJA BELSŐ TEREK 
TERVEZÉSÉT TÖBB MINT 20 ÉVES SZAKMAI 
TAPASZTALATTAL. TEL.: 06 30 640314

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, VIL-
LANYSZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GARAN-
CIÁVAL. 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, lépcsőházta-
karítás. Tel.: 06 30 990-5855, 06 20 337-0167

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

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

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

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

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZE-
RELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, zsanérok 
cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigete-
lése. Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csoma-
golás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvar-
vállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06 
30 589-7542

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZET-
KÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES 
DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 385-
1802, 06 30 999-8619

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 HÓELTAKARÍTÁSSAL. 
CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUN-
KÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK! 
TEL.: 06 30 455-1522

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

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

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

Új csapattal, megújult külsővel, kedvező árak-
kal és hozzáértéssel várom Önt és kedvencét a 
Keleti Károly utca 28/b alatt található TIP-TOP 
KUTYAKOZMETIKÁBAN. Bejelentkezés: tel.: 06 
20 242-9449.

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

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

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

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, te-
reprendezés, kerítésépítés. Ingatlanok teljes 
körű kőműves, szigetelési, festési, tetőjavítási 
munkáinak elvégzése. Reális áron! www.telek-
rendezes.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 Tel.: 06 
30 907-5948

 MŰGyŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁ-
SÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT 
ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KI-
SZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetése-
ket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, 
könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel 
Leó út 12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.
hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 
20 391-5543

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Órákat készpénzért vásárolunk!

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

Törtarany 
és fazonarany 
felvásárlás!

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

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany: akár: 100 000 Ft

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

Arany: akár 500 000 Ft
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A Közkincs Egyesület
„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

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

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútoro-
kat, porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, 
ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberendezési 
tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás. www.hildaantikvitas.hu Tel.: 951-8307, 
06 30 462-8883

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZ-
PÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, 
CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNY-
VEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROS-
TYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KI-
SZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, pa-
pírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árve-
résre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: 
H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai 
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. 
Üzlet: IX., RÁDAY UTCA 6. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

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

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA 
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁ-
KAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, 
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, 
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉRTÉKBECS-
LÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
Hagyaték, régiségfelvásárlás! Igény szerint 
teljes hagyatékfelszámolás lomtalanítással 
egybekötve is. Elérhetőség: e-mail: imrema-
gyar045@gmail.com Tel.: 06 30 703-0518

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJAB-
BAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT AN-
TIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁL-
LÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat, 
képeslapot, papírrégiséget vásárol azonna-
li készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. 
www.ahely.hu Tel.: 787-2853, 06 30 692-
4138

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

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

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

 TÁRSKERESÉS 
75 éves fiatalos özvegy diplomás nő kulturá-
lis és más szabadidős programokhoz igényes 
társat keres. Tel.: 06 20 422-0426

A FEHÉR ORCHIDEA Társközvetítő Iroda vár-
ja komoly társkeresők hívását. Tel.: 06 30 
974-1056, 06 20 487-6047

 EGyÉB 
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK 
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEG-
RENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12-17-IG. J. WIENNA 
BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN U. 17. Tel.: 
06 30 858-9499

Féltő, gondoskodó tartási szeződést kötne 
idős személlyel budai értelmiségi házaspár. 
Tel.: 06 30 277-6622

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

IDŐS SZEMÉLY SEGÍTÉSÉT (BEVÁSÁRLÁS, 
FELOLVASÁS, SÉTA, ÜGYINTÉZÉS) GONDOS-
KODÓ SZERETETTEL VÁLLALJA NYUGDÍJAS 
GYÓGYPEDAGÓGUS HÖLGY ÚJ GÉPKOCSI-
VAL. Tel.: 06 20 567-7935

Lánygyermekem részére ott lakás nélkül 10 
M Ft-tal eltartási vagy életjáradéki szerző-
dést kötnék. Tel.: 06 30 258-4028

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, kézi 
kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre, mé-
retre, nagy fonalválasztékkal, hozott fonal-
ból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009

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.
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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.

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.
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