
Március 15-re emlékezett a kerület
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója alkalmából több helyszínen 
is megemlékezést tartottak a II. kerület-
ben. Sokan vettek részt a II. Kerületi Ön-
kormányzat központi ünnepségén március 
14-én a Gábor Áron-emlékműnél, ahol a 
honvéd hagyományőrzők mellett közre-
működött az Adamantinus férfikar, a Duna 
Művészegyüttes, valamint Oberfrank Pál szín-
művész. A nemzeti ünnep alkalmából beszé-
det mondott Láng Zsolt polgármester, Gulyás 
Gergely országgyűlési képviselő és Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő. A  Pesthidegkúti Város-
részi Önkormányzat március 15-én délelőtt 
a Pesthidegkút–Ófalu Sarlós Boldogasz-
szony-templomnál emlékezett a forradalom 
és szabadságharc évfordulójára. Az ünnep-
ségen közreműködtek a Kiss Zenede növen-
dékei, valamint Szarvas József színművész. 
A Bimbó úti Schittenhelm Ede-síremléknél 
helyi lakók és a II. Kerületi Önkormányzat 
tartott közös megemlékezést és koszorúzást.

(Folytatás a 3. és a 20. 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, 
szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-11.30
(kedd és csütörtök: 
telefonos 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, 
szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-13.30, 
valamint minden páros 
pénteken 8.00-11.30-
ig a Rezeda utca 10. 
szám alatt.

Igazgatási Osztály 
Ipar- és kereskedelmi 
ügyek

1024 Margit körút 7., 
(bejárat a Margit utca felől).
Tel.:
346-5519, 346-5525, 346-5536
E-mail:
igazgatas@masodikkerulet.hu

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

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, 
szerda: 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, 
szerda: 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 zöld-
szám: (06 80) 204-965
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, 
szerda: 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, 
szerda: 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 csütör-
tök: 9-17, szerda: 9-18, 
péntek: 9-16

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 ügyfélvo-
nal: 1818

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 
8.00–17.00, szerda: 8.00–20.00, 
csütörtök: 8.00–18.00, péntek: 
8.00–14.00 Pénztár nyitva-
tartása: Hétfőtől csütörtökig: 
8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00. 
A pénztár zárva tartása alatt 
bankkártyával lehet fizetni

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 
8.00–17.00, szerda: 8.00–20.00, 
csütörtök: 8.00–18.00, péntek: 
8.00–14.00 Fizetés csak bank-
kártyával. Posta az épületben.

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

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

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

Gyámügyi 
és igazságügyi
Osztály
1027 Budapest, Horvát 
utca 14-24., CBC Irodaház 
Levelezési cím: 1024 Bu-
dapest 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 II. KerületI ÖnKormányzAt honlapcíme: www.masodikkerulet.
hu, FB-oldala: II. kerület (Budapest), FB-csoportja: Budai Polgár, központi 
e-mail-címe: info@masodikkerulet.hu, központi telefonszáma: 346-5400.
• Ingyenes rendelőI járAt a Rét utcai háziorvosi rendelőhöz: 
hétfőtől csütörtökig délelőttönként óránként 7.30 és 10.30 között a Bem 
tértől a Rét utcáig, több megállót érintve. A Rét utcából a Bem térre tartó 
járatok szintén óránként indulnak 8 és 11 óra között. A buszt csak önálló 
közlekedési képességgel bíró idős emberek vehetik igénybe.
• A II. KerületI egészségügyI szolgálAt szAKorvosI 
rendelőI: 1027 Kapás u. 22., telefon: 488-7522, e-mail: elojegyzes@
kapas.hu. 1028 Községház utca 12., telefon: 376-5434. 
• 0-24 óráIg nyItvA tArtó gyógyszertár: Széna Tér Pati-
ka, 1015 Széna tér 1., telefon: 225-7830; Déli gyógyszertár 1123 Déli 
pályaudvar, Kerengő aluljáró, telefon: 225-0602, február 1-jétől állandó 
ügyeletet is ellát.
• II. Kerület KártyA Igénylése: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 
1024 Keleti Károly u. 15/a, honlap: www.masodikkeruletkartya.hu, telefon: 
599-9222, e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu.

KöZÉrDEKű InFormácIóK

A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, az alábbiakban 
felsorolt ingatlanok tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson 
történő értékesítésére.

A pályázati dokumentáció megvételére 2018. március 26-tól 2018. április 
23-án 14.00 óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható 
(10 000 Ft + 27% áfa/darab) a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhaszno-
sítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (Mechwart liget 1., III. emelet 308.).

A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap be-
adásának határideje: 2018. április 23., 15.00 óra.

A versenytárgyalás időpontja: 2018. április 26., 9.00 óra.

IngATlAnPálYáZAT

A versenytárgyAlássAl KAPCsolAtos Kérdé-
seKre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

munkatársai a Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart 
liget 1., III. emelet 308.) ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon 
a (06 1) 346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

Cím Hrsz. Terület (m2) Megnevezés Bruttó induló ár (Ft)

Kondor út 11696/1 2514 beépítetlen terület 155 000 000
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Kivívott önrendelkezésünket ma is meg kell óvnunk

(Folytatás az első oldalról.)

A Gábor Áron-emlékműnél tartott 
megemlékezés szónokai – párhu-
zamot vonva a 170 évvel ezelőtti 
eseményekkel – a nemzeti füg-
getlenség fontosságát és védelmét 
hangsúlyozták.

– Kivívott önrendelkezésünket 
ma is meg kell óvnunk, akár kí-
vülről, akár belülről éri fenyege-
tés – hangsúlyozta Láng Zsolt, a II. 
kerület polgármestere. Beszédé-
ben felidézte Gábor Áron, a fiata-
lon elhunyt tehetséges és sokoldalú 
mesterember életútját. – Az ő éle-
te azt példázza, hogy az igazságért 
vívott harcban nincs lehetetlen: 
ha reménytelennek látszik is egy 
helyzet, csak azért is küzdeni kell. 
Makacsul és elszántan. Gábor Áron 
példája annak, hogy az alapvető 
ügyekért – mint amilyen a nem-
zet szabad akaratának megőrzése 
és a külső beavatkozás elhárítása – 
mindenkor töretlen hittel és lele-

ménnyel kell harcolnunk. Küzdeni 
kell azért, hogy hagyományainkra 
épülve, a magunk alkotóerejével, 
kreativitásával folytathassuk építő 
munkánkat, hogy országos és helyi 
szinten ne veszélyeztesse azt sem-
milyen kényszer. Egy önmagára 
eszmélt nemzetnek csak az lehet a 
legelemibb törekvése, hogy külső 
beavatkozás nélkül, szabadon meg-
határozhassa saját útját, jövőjét, 
Gábor Áron jellemével és szellemé-
ben: „Csak azért is!” – hangsúlyozta 
a polgármester.

– A magyarság 1848–49-ben 
ugyanazt akarta, amit Szent Ist-
ván óta mindig és ma is: független 
nemzetnek lenni, amely maga dönt 
a sorsáról, az ország ügyeiről és a 
szövetségkötéseiről is – emelte ki 
Gulyás Gergely országgyűlési kép-
viselő. Elmondta, a 170 évvel ez-
előtti események példája arra tanít 
bennünket, hogy a haza és a nemzet 
szeretete a legmaradandóbb telje-
sítményre készteti a magyarságot, 

nem csoda, hogy minden megszálló 
hatalom, minden hamis interna-
cionalizmus ettől akart megfosztani 
bennünket. 

– Aki ma el akarja hitetni, hogy 
a nemzet meghaladott kategória, 
a hazaszeretet ósdi fogalom, az a 
minket éltető erőt, a jövőnket és re-
ményünket akarja elvenni tőlünk és 
Európa más népeitől – fűzte hozzá.

Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, országgyűlési képviselő 
szerint az önrendelkezés biztosí-
tása, megvédése nem automatikus, 
függ a mindenkori vezetőktől és az 
őket megválasztóktól. 

– A nemzeti függetlenséget és az 
önrendelkezést ma sem adják ma-
gától, ezt a csatát kell megvívnunk 
Brüsszelben, Washingtonban, 
Moszkvában, időnként pedig Bu-
dapesten is. 

Mint fogalmazott: rajtunk kívül 
senki sem döntheti el, hogy mi a jó 
nekünk, és a külföldi érdekek sem 
diktálhatják azt, hogy kikkel éljünk 

Március 15-én délelőtt a Pesthidegkút–
Ófalu Sarlós Boldogasszony-templom 
kertjében tartott ünnepi megemlékezést 
a II. Kerületi Önkormányzat és a Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat.

Csabai Péter, a Pesthidegkúti Város-
részi Önkormányzat elöljárója felidézte 
a ’48-as forradalmi eseményeket, köztük 
a Pesthidegkutat érintő történéseket is. 
Soha nem múló aktualitását aláhúzva el-
mondta, hogy nemzeti ünnepünk politikai 
hovatartozás nélkül is egy zászló alá kell, 
hogy állítsa honfitársainkat, pont úgy, mint 
170 évvel ezelőtt. Az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc hőseit a ma élők 
számára is példaképnek nevezte, és arra 
buzdította hallgatóságát, hogy merjenek 
cselekedni a közjó és a nemzet érdekében.

– Március 15. az a nemzeti ünnepünk, 
amelyet a legjobban magunkénak érzünk 
– kezdte ünnepi beszédét Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési 
képviselő. – Ez a nap egyszerre fejezi ki a 
nemzeti összetartozás örömét és erejét, 
egyet jelent a szabadsággal, a független-
séggel és a felemelkedéssel. 

A forradalom és szabadságharc jelen-
tőségét hangsúlyozva elmondta, hogy az 
elmúlt 170 évben sokszor merített erőt a 
magyar társadalom a ’48-as eszmékből, 
elődeink töretlen hitéből, mely szerint a 
nemzeti önrendelkezés az alapja Magyar-
ország fejlődésének. A jelen számára érvé-
nyes üzenetet így fogalmazta meg: – Csak 
olyan döntéseket hozhatunk, amelyek 
megtartják nemzeti függetlenségünket, 

erősítik a magyar nemzet összetartozását 
és biztosítják minden magyar ember szá-
mára a biztonságos életet.

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc hősei előtt tisztelegve Szarvas 
József színművész szavalta el Petőfi Sán-
dor két költeményét, majd a Kiss Zenede 

Alapfokú Művészeti Iskola Népzene Tan-
székének növendékei adtak rövid műsort. 
Az ünnepség zárásaként a templom falán 
lévő Görgey-emléktáblánál helyeztek el 
koszorúkat, elsőként Láng Zsolt polgár-
mester, majd Varga Mihály és Csabai Péter 
koszorúzott.

Ünnepi megemlékezés Pesthidegkúton 

együtt. A miniszter felhívta a figyel-
met arra, hogy függetlenségünket 
erősítik az elmúlt években elért 
eredményeink is: gazdasági talpra 
állás, több munkahely, bérnöveke-
dés, családtámogatás, vagy éppen 
az, hogy nem szorulunk nemzetközi 
intézmények gyámságára.

Az ünnepség végén a szobornál 
koszorúkat helyeztek el a szónokok, 
valamint a pártok, a civil szerveze-
tek képviselői és II. kerületi ünnep-
lő polgárok.
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nAPIrend előtt
Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frak-
ció vezetője a február 27-én tartott képvise-
lő-testületi ülésen egy korábban általa már 
jelzett probléma, a megnövekedett pesthi-
degkúti teherautó-forgalom miatt kért szót.

– Tudom, hogy ez egy régóta fennálló prob-
léma, de ismétlem, hogy egyre elviselhetetle-
nebb a helyzet, az utak állapota egyre romlik, 
így véleményem szerint komolyabb lépésekre 
van szükség.

Szóvá tette az egykori Radetzky-laktanya 
épületének sorsát is. Véleménye szerint a 
félbemaradt bontású, jobb sorsra érdemes 
ingatlan állaga tovább romlik.

– Érthetetlen, hogyan éktelenkedhet ez az 
épület a Víziváros egyik központi helyén, mi-
közben az elmúlt időszakban a kerület nagy 
hangsúlyt fektet a városképre, adót vet ki az 
eladó-kiadó táblákra is, és településképi el-
járást kezdeményez apró dolgok miatt. A volt 
Ipari Minisztérium területén zajló építkezésnél 
a kivitelezők meg tudták oldani az elkerítést.

Mint mondta, nem tudja, lehet-e település-
képi eljárást kezdeményezni, esetleg rá lehet-e 
venni az épület tulajdonosát, vagy a bontást 

végző céget, hogy igényesebb és biztonsá-
gosabb megoldással zárja körbe a területet.

Láng Zsolt polgármester válaszában el-
mondta, hogy a bányába irányuló teher-
autó-forgalom ügyében már adott választ, 
de várja Őrsi Gergely képviselő javaslatait 
is, melyek segíthetnek a probléma meg-
oldásában.

– Szerintem hathatós hatósági intézkedések 
történtek, melynek eredményeként megszűnt 
a hatalmas kamionforgalom. Jelenleg hivata-
los vizsgálat zajlik az ügyben, ezért javasolom, 
várjuk meg a vizsgálat végét, és bízzunk a 
szakhatóságok megfelelő állásfoglalásában.

Dankó Virág alpolgármester a Radetzky-lak-
tanya épületével kapcsolatban arról tájékoz-
tatott, hogy az önkormányzat a településképi 
engedélyezési eljárásokat a képviselő-testület 
rendeletei alapján végzi. 

– A rendeleteket egyhangúan fogadta el a 
testület, tartalmuk minden képviselő előtt is-
mert. Valóban fontosnak tartjuk a településkép 
védelmét, és a rendelkezésre álló lehetősége-
ket ki is használjuk, de a képviselő úr olyan 
dolgokat kér számon, amelyekről tudja, hogy 
más hatóságok illetékességi körébe tartoznak.

Szalai Tibor jegyző a volt laktanyaépülettel 
kapcsolatban hozzáfűzte, hogy a jelenlegi 
tulajdonos a kormányhivatal illetékes építés-
ügyi és örökségvédelmi hatósága által meg-
hosszabbított építési engedéllyel együtt vette 
meg az épületet. 

– A bontás megkezdését követően a kor-
mányhivatal felettes szerve megsemmisítette 
az építési engedélyt, a döntést a beruházó 
megtámadta a bíróságon, a per jelenleg is fo-
lyamatban van. Építéshatósági szempontból a 
II. kerületnek nincs köze az épülethez, és amit 
a képviselő úr sérelmez, azt az önkormány-
zat is nehezményezi. A hivatal munkatársai 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Észak-Budai Kirendeltségével és a II. kerületi 
Rendőrkapitányság munkatársaival gyakran 
járnak a Bem József utcában, a Bem téren 
és a Fekete Sas utcában, és próbálják betar-
tatni azt az előírást, amit a kormányhivatal 
veszélyelhárítási kötelezettségként kiszabott 
a kivitelezőre. 

A jegyző még hozzátette: a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása 
alapján jelenleg egyik oldalon sem áll fenn 
balesetveszély.

A képviselő-testület február 20-án tartott 
ülésén arról is döntött, hogy a helyi közbiz-
tonságot érintő feladatok ellátására idén is 
megállapodást köt a II. kerületi Rendőrkapi-
tánysággal. A  közel 34 millió forintos kerü-
leti támogatás fejében a térfigyelő szolgálatot 
kiegészítő járőrszolgálatot látnak el a rend-
őrök. A tevékenység évek óta nagymértékben 
hozzájárul a közterületek biztonságának és a 
lakosság biztonságérzetének növeléséhez.

A II. Kerületi Önkormányzat képvise-
lő-testülete február 27-én tartott ülésén fo-

A képviselő-testület ülésén történt
A képviselő-testület február 20-án kezdte meg a II. Kerületi Önkormányzat idei költségveté-
sének általános vitáját, február 27-én pedig elfogadta az idei büdzsét 20,5 milliárd forintos 
főösszeggel. Az önkormányzat idén is megállapodást kötött a II. kerületi Rendőrkapitány-
sággal közbiztonsági feladatok ellátására.

gadta el kerületünk 2018. évi költségvetését 
20,5 milliárd forintos főösszeggel (interjú 
Dankó Virág alpolgármesterrel az 5. oldalon, 
részletek a költségvetési mellékletben).

A költségvetésről szóló vitában Őrsi Gergely, 
a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője a 
büdzsével kapcsolatban hangsúlyozta: alapos 
és gondosan előkészített a költségvetés, de 
úgy véli, hogy a tartalékok csak két nagy célt 
szolgálnak, más fejlesztésre nem jut elég for-
rás, jobb lett volna több kisebb beruházásra 
is költeni.

Dankó Virág alpolgármester válaszában 
cáfolta, hogy kisebb beruházásokra ne jut-
na forrás, ezt támasztja alá, hogy a beruhá-
zásokra fordítható összegek aránya a költ-
ségvetésben közel a duplájára emelkedett. 
Hozzátette: amikor a képviselő-testület 
korábban döntött az uszoda építéséről mint 
nagyberuházásról, tudni lehetett, hogy az 
lesz a legnagyobb tétel a költségvetésben, 
azért is képeztek éveken keresztül tartalékot 
erre a célra. 

A képviselő-testület 14 igen, 3 nem és 2 
tartózkodás mellett fogadta el a rendeletet. 
A kerület költségvetését támogatta a Fidesz- 
és a KDNP-frakció, nemmel szavazott Hajdu 
Nóra (Együtt), illetve Kecskés Balázs és Varga 
Előd Bendegúz (mindketten Kerületünk az 
otthonunk-frakció). Őrsi Gergely (Kerüle-
tünk az otthonunk-frakció) és Ungár Péter 
(LMP) képviselő tartózkodott.

A testület elfogadta az önkormányzatnak 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
vagy azok elmulasztásának következménye-
iről szóló rendelete módosítását.

A képviselők elfogadták a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rend-
őrkapitányság éves beszámolóját 2017. évi 
tevékenységéről. A  városrészünk közbiz-
tonsági helyzetéről szóló összegzést Seres 
Ernő rendőr alezredes, kapitányságvezető 
tartotta, az ülésen részt vett Bucsek Gábor, 
Budapest rendőrfőkapitánya is.

A jogszabályi változások, jogharmoni-
záció, valamint a Lepke utca–Branyiszkó 
utat érintő közterületi szabályozások miatt 
a testület módosította a II. Kerületi Város-
rendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
rendeletét.
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Dankó Virág lapunknak elmondta, hogy a napok-
ban megkezdődnek Máriaremetén az uszoda építési 
munkálatai, üzembe helyezése 2019 tavaszán vár-
ható. A kivitelezői közbeszerzési eljárás a nyertes 
ajánlattevője az A-HÍD Zrt. lett, március 10-én a 
munkaterület átadása hivatalosan is megtörtént. 
A beruházás volumene, a létesítmény nagysága és 
a szoros határidő miatt intenzív építkezésre kell 
felkészülni. Ez a kivitelező részéről komoly körül-
tekintést, a közvetlen környezetben élő lakosságtól 
pedig nagyfokú türelmet és rugalmasságot igényel. 
Az önkormányzat és a vállalkozó mindent meg fog 
tenni annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb 
kellemetlenséggel járjon az építkezés.

Az önkormányzat költségvetése évek óta jelentős, 
mintegy 5 százalék feletti tartalékkal biztosít-
ja a kerület stabil működését. Idén 20,5 milli-
árd forint főösszegű büdzséből folytatódnak a 
már elindított beruházások, pályázati források 
felhasználásával és kiegészítésével pedig újabb 
fejlesztések kezdődhetnek meg. A tavalyi 11,7 
százalékról 21,6 százalékra 
emelkedett a beruházási és 
felújítási kiadások aránya, 
ami jelentős növekedés.

– A II. kerület pénzügyi 
helyzete az elmúlt időszakban 
eljutott arra a szintre, amikor 
nem az egyes ágazatokon be-
lüli – legyen az a szociális vagy 
az egészségügyi szféra – tűz-
oltás a feladat, hanem lehe-
tőség nyílik a lépésről lépésre 
megtervezett és végrehajtott 
fejlesztésekre – mondta Dan-
kó Virág alpolgármester. – A költségvetés szer-
kezete nem változott, hiszen az évek során már 
kialakult egy jól működő rendszer. Ami viszont 
újdonság, hogy a tavalyihoz mérten is emelkedni 
tudott a beruházási és fejlesztési kiadások amúgy 
is jó aránya. Ez nemcsak a két nagyprojektünket 
– a Pesthidegkúton felépülő uszodát és a Frankel 
Leó úti Egészségház megvalósítását – takarja, ha-
nem további beruházások finanszírozását is. Az 
uszodára ebben a költségvetésben már minden 
önerő biztosítva van, további forrás bevonására 
a tervek szerint nem lesz szükség. A Frankel Leó 
úti egészségügyi fejlesztés döntő részét a kor-
mány finanszírozza, mi önerőként az 1 milliárd 
forint feletti értéket képviselő építési telekkel 
és az Egészségügyi Szolgálat jelenlegi telephe-

lyeinek otthont adó mintegy 1,5 milliárd forint 
értékű ingatlannal járulunk hozzá.

Dankó Virág hangsúlyozta, hogy mint azt a 
könyvvizsgálói jelentés is meg-
állapítja, ezeknek a beruházások-
nak a fedezetét az előző években 
a működési oldalon elért meg-
takarítások adják, azaz nem az 
önkormányzati vagyon felélésé-
ről van szó. Ellenkezőleg, annak 
folyamatos gyarapítása mellett 
fejlődhet kerületünk.

Az alpolgármester elmondta azt 
is, hogy az intézményi nagybe-
ruházások mellett a kiemelt fel-
adatok közé tartozik a II. kerületi 
út- és járdahálózat felújítása.

– Bár sokan próbálják ennek ellenkezőjét 
sulykolni, városrészünk útjai nem rosszabbak 
más budai kerületek útjainál, és hosszú évek óta 
kiemelt tételként 1 milliárd forint körüli összeget 
fordítunk az utak és járdák felújítására, építésé-
re. Ez most sem lesz másképpen, sőt, erre a célra 
mintegy 1,2 milliárd forint jut idén. A rende-
zett közterületek iránti lakossági elvárások jo-
gosak, de fontos látni, hogy a budai domborzati 
viszonyok mellett az úthálózat karbantartása és 
közben a korábbi évtizedes elmaradások néhány 
éven belüli pótlása óriási anyagi erőforrást igé-
nyel. 

Dankó Virág fontosnak tartja, hogy a költség-
vetés elkészítésénél betervezett tartalékoknak 
köszönhetően számos pályázaton indult és nyert 

is kerületünk, hiszen az önrész mindig rendel-
kezésre állt. A külső források többletként jelen-
nek meg költségvetésünkben.

– A pályázati lehetőségeket megtalálni és ki-
használni legalább akkora felelősség, mint az, 
hogy a rendelkezésre álló pénzt hogyan osztjuk 
el a különböző feladatokra. Az elmúlt időszak-
ban 5 milliárd forintnyi önerő biztosításával 
közel 12,5 milliárd forintnyi külső forrást sike-
rült bevonni a feladatellátásba. Köszönhető ez 
egyrészt a tervezett projektek magas színvonalú 
szakmai előkészítettségének és a fővárossal és 
a kormányzattal való kiemelkedően hatékony 
együttműködésnek.

Az alpolgármester elmondta: az adyligeti 
park felújításához a Tér_Köz pályázat nyújt se-
gítséget, az új, Kadarka utcai óvoda felépítése 
uniós pályázati forrás segítségével valósul meg, 
valamint sikerrel vettünk részt egy kerékpárút-
hálózat-fejlesztési pályázaton. Az uszoda és az 
új egészségház beruházásához hasonlóan a saját 
pénzek mellé rendelt külső források jelentősen 
bővítik lehetőségeinket. szeg

A II. kerület költségvetése a korábbi évek 
gazdálkodásának köszönhető működési 
megtakarítások beruházási forrásként való 
felhasználásával és a bevont külső pályáza-
ti támogatásokkal idén is jelentős fejlesztési 
lehetőségeket biztosít városrészünk számára. 
A nagyberuházások mellett az utak és járdák 
felújítására, valamint építésére is több mint 
egymilliárd forintot fordítanak. A 2018-as év 
tervezett gazdálkodásáról Dankó Virág alpol-
gármester nyilatkozott a Budai Polgárnak.
 

Az adyligeti park
látványterve

Több mint 1 milliárd forint jut a kerületi utak és járdák felújítására

Fejlődési pályán a II. kerület

Dankó Virág 
alpolgármester
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A II. kerület a családosok körében az egyik leg-
népszerűbb városrész. Kerületünkben hosszú 
évek óta emelkedik a születések száma, nő a 
gyermeklétszám. Pesthidegkúton 18 ezren él-
nek, ez egyben a kerület legfiatalabb kerület-
része: a 14 év alattiak létszámaránya mintegy 17 
százalék. A külső kerületrész lakosságának fo-
lyamatos fiatalodása megkívánta és megkívánja 
a közösségi (bölcsőde, óvoda, iskola, szabad-
idős tevékenységek) infrastruktúra fejlesztését 
is. A Kadarka utcai óvodafejlesztést március 
1-jén jelentette be Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, országgyűlési képviselő, va-
lamint Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere. 

Jelenleg a Hidegkúti úti óvoda három cso-
portszobájában 77 férőhely van. Amennyiben 
a Hidegkúti út 220. alatti óvodát a hatályos jog-
szabályok szerint átalakítanák, a jelenlegi 77 
férőhely 41 férőhellyel csökkenne. A telek mé-
rete és adottságai miatt azonban még ez az át-
alakítás sem lehetséges. Emellett nem hanya-
golható el a Hidegkúti úton a levegőszennyezés 
mértéke, illetve az sem, hogy az óvodának par-
kolóhelye sincs. A leendő új épületben négy 
csoportszobát alakítanak ki 100 férőhellyel. 
Az új óvodaépület megépítéséhez megfelelő 
ingatlannal rendelkezik az önkormányzat a Ka-
darka utcában, mely az óvoda működtetését 
saját forrásból biztosítja majd. Mivel alapve-
tően a meglévő épület kiváltása történik egy 
korszerűbb megépítésével, az üzemeltetési 
költségek az eddigieknél jóval alacsonyabbak 
lesznek, illetve a jelenlegi ingatlanéhoz ké-
pest jóval egészségesebb lesz az új környezet. 
Az új óvodaépület a Pokorny József Sport- és 
Szabadidőközpont, valamint az épülő uszoda 
területével határos. Az uszoda alkalmas lesz 
a helyi óvodák – így az új óvoda – és iskolák 
úszásoktatási igényeinek kielégítésére. 

Pesthidegkúti óvodafejlesztés és  pasaréti iskolabővítés
Az önkormányzat Kadarka utca 1-3. szám 
alatti telkén új óvoda épül, amely a Hideg-
kúti út 220. alatti óvodát váltja ki, várhatóan 
2019 őszétől. A több mint kilencvenéves, 
elavult épület helyett a gyermekek egy kor-
szerű XXI. századi új épületbe költözhetnek. 
 

Varga Mihály (képünkön) a sajtótájékozta-
tón elmondta: az elmúlt időszakban számos kö-
zösségi tér, oktatási, kulturális intézmény és 
sportlétesítmény jött létre az önkormányzat és 
a kormány együttműködésével a II. kerületben. 
A többi közt megújult a Klebelsberg-kastély, 
a Gül Baba türbe környezete, jövőre átadják a 
kibővített Millenáris Parkot, illetve a Nemzeti 
Táncszínház új épületét, Hűvösvölgyben 
pedig új iskolaépületben folytathatja szakmai 
programját a Gyermekek Háza. A  II. és a 
III. kerületben összesen harminc fejlesz-
tés indulhatott el, többségében költségvetési 
támogatással. – Mindez azt is jelenti, hogy érde-
mes a II. kerületbe költözni, gyermeket vállalni, 
amit jelez a kerület növekvő népességszáma is 
– fűzte hozzá a miniszter. 

Láng Zsolt kiemelte: a II. Kerületi Önkor-
mányzat a társadalmi igényeknek megfelelően 
2006 óta minden évben bővítette gyermekin-
tézményeiben a férőhelyek számát. 

– Az elmúlt években összesen közel másfél 
milliárdos beruházással három új óvodát is 
átadott az önkormányzat, illetve tavaly egyet 
teljeskörűen felújítottunk. Öt évvel ezelőtt az 
ország első önkormányzati fenntartású ökume-

nikus óvodája nyílt meg, amelybe 300 gyermek 
jár, elkészült a Labanc Úti Óvoda 100 plusz fé-
rőhellyel, 2015-ben a Szemlőhegy Utcai Óvoda 
új épületszárnyában 100 új férőhely létesült, 
ezzel ötszáz kisgyermekkel több járhat a kerületi 
óvodákba. Emellett tavaly kívül-belül teljesen 
megújult a 90 éve óvodának épült, jelenleg 70 
kisgyereket befogadó Községház Utcai Óvoda. 
A meglévő óvodák felújításával és bővítésével, 
illetve új intézmények létesítésével – az elmúlt 
12 évben 750 új óvodai férőhellyel bővülve – 
összesen 2550 hely várja a II. kerületi gyere-
keket korszerű, felújított épületekben – tette 
hozzá Láng Zsolt. 

A családoknak kedveznek azok az új ön-
kormányzati és kormányzati beruházások is, 
amelyek a sportolási lehetőségeket bővítik, 
ilyen Hidegkúton a Pokorny József Sport- és 
Szabadidőközpont vagy az uszoda, amelynek 
építését hamarosan megkezdi a II. Kerületi 
Önkormányzat. Szintén a családok számára jó 
hír, hogy a Gyermekek Háza alternatív iskola új 
épületbe költözik, és ezzel párhuzamosan eddigi 
helyén, a Klebelsberg iskolában nyolc tanterem 
felszabadul, ezzel is szolgálva a növekvő igénye-
ket – tette hozzá a polgármester. Ld

A tervezett KAdArKA utCAI óvodA 
hasznos alapterülete 1167 m2. Az új épület-
ben részleges pince, földszint és emelet lesz. 
Az építési költség előreláthatólag 580 millió Ft, 
illetve további 50 millió forintot költenek esz-
közök beszerzésére. Ehhez 400 millió forintot 
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Programból (VEKOP), illetve közel 230 millió 
forintot önkormányzati forrásból biztosítanak. 
Pesthidegkúton az óvodai ellátást két önkor-
mányzati intézmény öt ellátási helyen oldja meg 
(Kolozsvár Utcai Óvoda a Kolozsvár utca 15–19., 
a Máriaremetei út 185., valamint a Hűvösvölgyi 
út 209. szám alatti, illetve a Községház Utcai 
Óvoda a Községház utca 4., valamint a Hidegkúti 
út 220. szám alatti óvodákkal).
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Pesthidegkúti óvodafejlesztés és  pasaréti iskolabővítés

A II. kerületi iskolákban folyó szakmai munka 
országos szinten is elismert, ezért a kormány és 
a kerület vezetése is fontosnak tartja a város-
rész intézményeinek fejlesztését. Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta, hogy milliárdos fejlesztés 
keretében uniós és hazai forrás felhasználásá-
val megnyílt a lehetőség arra, hogy az eddig 24 
tanteremmel rendelkező Szabó Lőrinc iskola 
további néggyel bővüljön és energetikai szem-
pontból is megújuljon. – Hőszigetelés kerül az 
épületre, új külső nyílászárókat építenek be, új 

fűtőrendszert és korszerű napelemes rendszert 
telepítenek – tudatta. Beszélt arról is, hogy a 
kormány több olyan kezdeményezésnek részese 
volt a közelmúltban, amivel kerületi fejlesztése-
ket támogatott. Ilyen volt például a Szent Angéla 
gimnázium megújításának, illetve a Baár–Madas 
iskola, valamint a Gyökössy Endre Óvoda fejlesz-
tési tervének támogatása. Láng Zsolt polgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy a kerület életében az 
elmúlt időszak a prosperitásé és a fejlődésé volt. 
Mint mondta, a jövőben is a kerület fejlesztése 
lesz a legfőbb cél, ennek pedig kiemelt részét ké-

Négy tanteremmel bővül a Pasaréti úti Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános 
Iskola és Gimnázium, amelynek energetikai rendszere is megújul. Az iskola 
régóta várt a fejlesztésre, hiszen évről évre egyre több diák jelentkezik ide. 
T. Zuggó Tünde igazgató a hagyományőrzés és az újítás harmóniájának megte-
remtését tartja a legfőbb célnak.

pezi a kerületi intézmények, bölcsődék, óvodák 
és iskolák folyamatos fejlesztése. – A felnövekvő 
nemzedékek színvonalas oktatása garantálja or-
szágunk jövőjét – mondta. Megjegyezte, a kerü-
let hálás azért, hogy lokálpatrióta országgyűlési 
képviselő dolgozik a fejlődéséért.

Az iskola igazgatója szerint is fontos állomás 
ez a nap a 160 éves intézmény életében. T. Zug-
gó Tünde azt mondta, évről évre növekvő nép-
szerűségének köszönhetően az iskola már rég 
kinőtte épületét. Hajnissné Anda Éva, a Közép 
Budai Tankerületi Központ igazgatója szerint az 
iskolában folyó szakmai munka méltán elismert. 
Mint mondta, örömmel támogatja a fejlesztést és 
az intézményben folyó pedagógiai célok megva-
lósulását.

Az eseményen részt vett továbbá Kotán Attila, a 
Klebelsberg Központ gazdasági elnökhelyettese, 
Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigaz-
gatója, Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi 
Önkormányzat elöljárója, valamint: Biró Zsolt, 
Gór Csaba, Riczkó Andrea és Skublicsné Manninger 
Alexandra önkormányzati képviselő. NzsA

A Szabó Lőrinc iskolában a hagyományőrzés és az újítás 
harmóniájának megteremtése a legfőbb cél. Szeptem-
bertől új igazgató, T. Zuggó Tünde vezeti az iskolát, aki 
fontosnak tartja, hogy a hagyományosan népszerű, a 
magyar és az angolszász kultúrkörhöz tartozó progra-
mok mellett újak is megjelenjenek. Elmondta, hogy a 
magyar festészet napján szülők és gyerekek színezték 
ki az iskola udvarainak szürke betontömbjeit; az iskola 
folyosóit Szabó Lőrinc-versillusztrációk, padlóra festett 
játékok borították el. A magyar kultúra napján pedig 
közel hatszáz diák szavalta együtt a himnuszt.

T. Zuggó Tünde igazgató missziójának tekinti azt is, 
hogy az intézmény a hazai módszertani megújulás egyik 
központjává váljon. Az eddig főleg a II. és a szomszédos 
kerületek tanárait megszólító Pasaréti Szakmai Napok 
már országos konferenciává vált, ahol az iskola tanárai 
megoszthatják kollégáikkal a nemzetközi projektekben 
szerzett tudásukat.

Az iskola legújabb sikere, hogy a budapesti eTwin-
ning-nagykövetnek egy Szabó Lőrinc-es tanítónőt 
választottak. Az eTwinning egy zárt, ezért biztonsá-
gos online felület, segítségével az európai iskolák 
munkatársai együttműködhetnek, közös projekteket 
hozhatnak létre. A programot az Erasmus+, az Euró-

pai Bizottság oktatási, képzési, ifjúsági és sportprog-
ramja finanszírozza, nemzetközi szolgáltatópontok 
működtetik 37 országban. Hazánkban összesen nyolc 
eTwinning-képviselő van. – Egy-egy projektnek mini-
mum két ország között kell létrejönnie, és fontos, hogy 
tantárgyba illeszthető legyen, illeszkedjen a Nemzeti 
Alaptantervhez – mondta el Földi Anita, a budapesti 
eTwinning nagykövet. – Az iskola tavaly Let’s say hel-
lo! című projektjével az országos versenyen harmadik 
helyezést ért el. Ez az angolórákat egészítette ki, az 
volt a célja, hogy a diákok gyakrabban használják a 
nyelvet. Külföldi diákokkal kommunikálhattak, szülői 
engedéllyel és tanári felügyelettel. 

Idén indult egy újabb program, a Traditional games: 
– A projekt gazdái egy litván és egy görög tanárnő, 
valamint egy spanyol és egy olasz pedagógus is csat-
lakozott hozzánk. Bár a projektek sok munkával járnak, 
nagyon hasznosak. A résztvevőknek sok örömet adnak, 
és gyorsan, sok eredményt hoznak, amiért megéri az 
energiabefektetést – hangsúlyozta Földi Anita. Beszélt 
arról is, hogy a gyerekeknek fontos elmagyarázni, mi-
től biztonságos ez a fajta internethasználat, és mire 
kell figyelniük, ha önállóan ülnek a számítógép elé. 
Hangsúlyozta, hogy a videófelvételeket kizárólag olyan 

kódolt videómegosztó oldalon teszik közzé, amit csak 
az láthat, aki erre engedélyt kap.

Az eTwinning-programban való sikeres részvétel 
mellett az iskola számos nemzetközi projektbe került 
be az elmúlt években. Pedagógusai külföldi továbbkép-
zéseken gyarapíthatták tudásukat, cserekapcsolataikon 
keresztül szakmai látogatásokon ismerkedhettek meg 
többek között az angol, a német, a holland, a lengyel 
és a norvég oktatási módszerrel. A tanárok a budapesti 
Nyelvparádén – a két tannyelvű iskolák számára ren-
dezett konferencián – főelőadóként vettek részt, és a 
fenntarthatóság témakörében is számos nemzetközi 
sikert könyvelhettek el. 

A Szabó lőrinc iskola a hazai módszertani megújulás egyik központja lehet

T. Zuggó Tünde igazgató és Láng Zsolt polgármester

Földi Anita
budapesti
eTwinning-
nagykövet 
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Az év első ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtését március 24-én szombaton, 
8–12 óra között tartja a II. Kerületi Önkormányzat a már ismert két helyszínen.

Az évi több alkalommal szervezett szolgáltatással az önkormányzat a II. kerü-
leti lakóknak nyújt lehetőséget az összegyűlt veszélyes anyagok térítésmentes 
leadására, ezért a hulladékot leadó személynek lakcímkártya felmutatásával kell 
igazolnia, hogy valóban helyi polgár. Ide tartozik továbbra is a gumiabroncs, az 
étolaj és a diszperziós festék, amelyek a jogszabály szerint nem tartoznak a ve-
szélyesnek minősített hulladékok közé, de átvételüket és ártalmatlanító helyre 
szállításukat a II. kerület biztosítja.

Kora tavaszi veszélyeshulladék-gyűjtés

Ingyenes környezetvédelmi szolgáltatások az  önkormányzattól 

HelyszíneK. • A Polgármesteri Hiva-
tal papkerti parkolója (1024 Rómer Flóris 

u. 4/a, a Magyar Autóklub volt épületénél). 
A kocsival érkezők a papkerti parkolóban ingyenesen 
várakozhatnak (maximum 3 óra), ha a sorompónál 
jegyet kérnek. • Pesthidegkúton a 1028 Teme-
tő utca 27.-nél (a Temető utcán az Apáca utca 
betorkollásával szemben).
Fontos tudnIvAlóK. A nagy tételben – vélhe-
tően vállalkozásból származó – leadott gumiabroncsok 
csökkentik a más kerületi lakostól átvehető mennyi-

séget, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy helyi 
lakosonként legfeljebb nyolc darab gumiabroncs adható 
le. Az egy háztartásban keletkező mennyiséget meg-
haladó veszélyes hulladék átvételét a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai a helyszínen megtagadhatják. 
A veszélyeshulladék-gyűjtés nem lomtalaní-
tás, ezért az előzetesen meghirdetettektől 
eltérő hulladékot a jövőben sem lehet majd 
leadni, a szervezők kérik, hogy egyéb hulla-
dékaikat ne is hozzák el. A hulladékot csak 8–12 
óra között veszik át.

Az AKCIóbAn leAdHAtó AnyAgoK: Tone-
rek, nyomtatópatronok, olajos felitatók, fáradtolaj, 
étolaj, oldószerek, hígítók, oldószeres és diszperziós 
festékek maradékai, hajtógázas flakonok (sprék), 
gyógyszerek, növényvédőszerek, higanytartalmú 
fénycsövek, izzók, lázmérők, mosószerek, háztartási 
vegyszerek, elemek, akkumulátorok, szennyezett 
csomagolási hulladék (pl.: kiürült festékes kannák 
műanyag, fém), monitorok, klímaberendezések, 
hűtőgépek, tévék, egyéb informatikai és távközlési 
berendezések, háztartási kisgépek.

A II. KerületI ÖnKormányzAt a tervek szerint idén még JúNIUS 9-én 
és NOVEMBER 17-én tart veszélyeshulladék-gyűjtést, de a szeptemberben 
esedékes lomtalanításkor is lesz mód a hulladék leadására.

A szolgáltatást jelentkezési sorrendben, a rendelkezésre álló 
pénzügyi keret erejéig tudják biztosítani. Jelentkezni ÁPRILIS 
30-ig lehet a www.komposztmester.hu oldalon keresztül, 
egy online űrlap kitöltésével. A II. Kerületi Önkormányzat 
a környezetbarát akcióval az apríték helyben hasznosítását 
(komposztálás, talajtakarás) kívánja támogatni. Ehhez edények 
biztosításával és szakmai tanácsadással további segítséget 
nyújt a Komposztáló Kerület Program.

Fontos, hogy az ágaprításra előzetesen regisztrált lakók 
a zöldhulladékot készítsék elő, vagyis a levágott gallyakról 
a nagyobb oldalirányú elágazásokat lemetszve, az ágakat a 
vastagabb végükkel egy irányba rendezzék, hogy az ágaprító 
a vastagabb ágvégződéseket könnyedén meg tudja közelíteni, 
az aprítógép garatjába tudja emelni (hosszában nem kell az 
ágakat darabolni).

Szintén nagyon fontos, hogy az aprításra kijelölt/kiválasz-
tott időpont előtt maximum 1-2 nappal helyezzék csak ki az 
előkészített ágakat az ingatlan elé. Az idő előtti hulladékki-
rakás szabálysértésnek minősül. A jelentkezők az online űrlap 
kitöltésekor részletes tájékoztatást kapnak a szolgáltatás 
lebonyolításának rendjéről. 

Idén is lehet jelentkezni a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes ágaprítási szolgál-
tatására. A polgármesteri hivatallal szerződésben álló vállalkozó a helyszínen fel-
aprítja a kerti munkálatok során keletkező ágakat, gallyakat. 

Idén is folytatódik a II. kerületi ágaprítási akció

2018. április 22., a Pál-völgyi-barlang kőfejtője
A FÖld nAPjA

jelentKeznI a www.komposztmester.hu oldalon keresztül lehet. Akinek NINCS internet-hozzá-
férése, Eleőd-Faludy Gabriella komposztálási programvezetőnél telefonon is jelentkezhet a komposzt-

vonalon: (06 30) 544-8778. A szervezők kérése, hogy az online jelentkezést részesítsék előnyben, mert a 
nagyszámú érdeklődő telefonon keresztül nehezen kezelhető, míg az online felület bármikor szabadon elérhető!

Részletek a következő lapszámunkban.
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A levélaknázómoly évente háromszor (április 
végétől május elejéig, június elejétől július 
elejéig, július közepétől szeptember elejéig) 
rajzik. A  védekezésre két hatékony módszer 
alkalmazható. 

A permetezéssel a kártevő kirajzásakor a 
levelek felületére felvitt szerrel lehet véde-
kezni. Előnye, hogy a permetlébe más kár-
tevők elleni szereket is lehet keverni.

A másik technológiával a fa kérge alá in-
jektálják a hatóanyagot, mely a növény ág-
rendszerébe felszívódva jut el a levelekig, 
így akadályozza meg a rovarok kifejlődését. 
Az  injektálás rügyfakadáskor a leghatéko-
nyabb, és egész évre védelmet jelent az akná-
zómollyal szemben.

A korábbi évekhez hasonlóan, a II. Kerületi 
Önkormányzat támogatja a védekezést. A ki-
vitelezők a permetezés vagy injektálás ellen-
értékének hetven százalékáról (körülbelül 
7500 forint a permetezés és 14 ezer forint az 
injektálás) a megrendelő lakó vagy társas-
ház nevére – a munka elvégzését követően – 
számlát állítanak ki. A fennmaradó összeget 
az önkormányzat fizeti a vállalkozónak.

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

Ingyenes környezetvédelmi szolgáltatások az  önkormányzattól 

Hidász utca
Többen megkeresték az önkormányzatot és Láng Zsolt polgármestert a Hidász utca 
elején tapasztalható állapotokra panaszkodva. A Hidász utca 2. szám alatt található 
ingatlan nem a ii. Kerületi Önkormányzat tulajdonában áll, hanem magántulajdon, 
ezért a polgármester levélben megkereste a terület tulajdonosát és haladéktalan in-
tézkedést kért az ingatlanán uralkodó helyzet felszámolására. 

„Az elmúlt időszakban több lakossági megkeresés is érkezett önkormányzatunkhoz, 
amelyben a kerületi polgárok a Hidász utca 2. szám alatt található ingatlan környékén 
uralkodó áldatlan állapotokra panaszkodnak. A fényképek tanúsága szerint lomok és 
szemétdomb van az érintett területen. Ezt önkormányzatunk Hatósági Igazgatóságának 
Környezetvédelmi Osztálya is megállapította egy helyszíni szemle alkalmával. A környé-
ken lakók az állandó kosz és bűz mellett még éjszakai ordítozásokról, randalírozásokról 
is beszámolnak. Tekintettel arra, hogy a tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan nem 
a II. Kerületi Önkormányzaté, kérem, hogy szíveskedjenek haladéktalanul intézkedni a 
területen lévő lomok eltakarításával, valamint az itt uralkodó áldatlan állapotok mi-
hamarabbi felszámolásával kapcsolatban, mert az már meghaladja a lakosság tűrőké-
pességét. A biztonság és az egészséges környezet biztosítása kiemelkedősen fontos ezen a 
területen, tekintettel arra, hogy több közintézmény, többek között óvoda és bölcsőde is ta-
lálható a környéken” – írta levelében Láng Zsolt.

A polgármester postaládájából
A kerület lakosai számos ügyben fordulnak az önkormányzathoz és 

Láng Zsolt polgármesterhez. Sok esetben azonban – hatáskör és ille-
tékesség hiányában – nem lehet helyben megoldani a felmerülő problémá-

kat. Ezekben az esetekben a polgármester azzal igyekszik elősegíteni az illetékes 
fővárosi vagy állami hivatalok gyors és hatékony intézkedését, hogy személyesen 
is megerősíti a lakossági beadványok jogosságát. Az alábbiakban az elmúlt hetek 
levelezéséből adunk ízelítőt.

A lomok mihamarabbi eltakarítása és a terület rendezése érdekében a II. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal hulladékgazdálkodási eljárást indított a tulajdonossal szemben, ennek 
keretében megtörtént a tulajdonos hivatalos felszólítása is, hiszen az ő törvényi kötele-
zettsége a tisztázatlan módon az ingatlanára került hulladék eltávolítása. Az ingatlanon 
kialakult helyzetről az önkormányzat értesítette az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatot (ÁNTSZ) is. Március elején a Polgármesteri Hivatal Városrendészeti, valamint 
Környezetvédelmi Osztálya is kint járt a helyszínen a Fővárosi Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Osztályának munkatársaival együtt. A Népegészségügyi Osztály által kiküldött 
végzésben figyelmeztették és felszólították a terület tulajdonosát a jogkövető magatartásra.

Védjük meg
vadgesztenyefáinkat!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az ön-
kormányzat idén is harmincszázalékos 
támogatást nyújt a kerületben élő magán-
személyeknek, illetve társasházi lakókö-
zösségeknek a vadgesztenyefákat pusztító 
levélaknázómoly elleni védekezéshez.

Permetezés: Kiss András (1025 
Budapest, Szikla utca 10.) telefon: 

(06 1) 325-7814, e-mail: kissandras-
kertesz@indamail.hu
InjeKtálás: Oberleitner-Agro Bt. (8754 
Galambok, Ady utca 105.) Kovács Zoltán, 
telefon: (06 30) 237-2829, e-mail: injek-
talas@vadgesztenye.eu
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Az intézmény épületének energetikai és gé-
pészeti megújítására az elmúlt két évben a 
kormány összesen 187 millió forint támoga-
tást biztosított. Ennek a felújításnak a hiva-
talos átadására került sor március 8-án, ami 
egyben lehetőséget biztosított arra, hogy az 
intézmény fennállásának 25. évfordulóját is 
megünnepeljék.

Az ünnepi szentmisét Snell György püspök 
celebrálta, amin az otthon lakói, dolgozói és 
vendégeik mellett Láng Zsolt polgármester, 
Gulyás Gergely országgyűlési képviselő és Fülöp 
Attila, az egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős helyettes állam-
titkár is részt vett.

Ezt követően kedves ünnepség kezdődött a 
lakók részvételével, köztük egy olyan idős asz-
szonnyal, aki már százéves is elmúlt. A műsort 
követően Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter köszöntőjében kiemelte: a kormány 
mindig is fontosnak tartotta, elismerte és 
támogatta azt a szolgálatot, amit az egyházak, 
a szerzetesrendek vállaltak fel az idősgon-
dozásban, az oktatásban, az egészségügy és a 
gyermekvédelem területén. Hozzátette: a ka-
tolikus egyház fenntartásában lévő II. kerületi 
intézmény felújítását 187 millió forinttal tá-
mogatta a kormány.

Láng Zsolt a negyedszázados jubileum al-
kalmából köszönetet mondott az idősotthon 
fenntartójának, vezetőjének és az itt dolgo-
zóknak, akik szeretetükkel, munkájukkal to-
vább gazdagítják, emelik a II. kerület érté-
két, amely az ilyen légkörű intézményekben, 
nagycsaládos, közösségi rendezvényekben 
is megnyilvánul. A  polgármester hozzátette: 
amikor advent környékén immár 12. éve meg-
látogatják a kerület közel húsz idősotthonát, 

Megújult a 25 éves Szent Erzsébet idősotthon
A Szerb Antal utcában, gyönyörű környe-
zetben fekszik az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Otthon, amelyet 1992-ben alapítottak. Az in-
tézmény jelenleg közel száz időskorút lát el.
 

az munkája során az egyik legszebb nap. Végül 
Láng Zsolt egy hatalmas egészségkosarat aján-
dékozott az otthon lakóinak, és egy csokor vi-
rággal köszönte meg az intézményvezetőnek, 
Kontra Éva nővérnek azt a tartást, fegyelmezett 
munkát és hitet, amit a mindennapokban is 

sugall. Gulyás Gergely országgyűlési képvi-
selő kiemelte: a közösség az egyének számára 
megtartó erő. Az  időskor méltóságának és az 
idősgondozás kiemelt szerepének fontossá-
gát hangsúlyozva pedig megköszönte az intéz-
mény dolgozóinak szakmai munkáját. Ld

Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő köszöntője a jubileum alkalmából

Láng Zsolt polgármester, Gulyás Gergely ország-
gyűlési képviselő és Fülöp Attila helyettes állam-
titkár Kontra Éva otthonvezetővel az ünnepi 
szentmisét követően
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– A pályámon eltöltött idő alatt 
egyszer sem kérdőjeleződött meg 
bennem, hogy mindenfajta képes-
ség, tehetség, művészi hajlam Is-
ten ajándéka, melyet útravalónak 
kapunk, és gazdálkodhatunk vele, 
fejleszthetjük, befektethetjük, ka-
matoztathatjuk, végül mások meg-
ajándékozására kell fordítanunk. 

Minden improvizációban egy 
élet munkája összegződik. Egy-
szer így, másszor úgy, de rövid 
summája mindennek, ami ze-
neileg addig a pillanatig velem 
történt. Ez az interpretációra is 
igaz, csak ott a zene nem tőlem 
származik. Az improvizációt ép-
pen ez az aspektus avatja intel-
lektuális, kreatív műfajjá. Min-
den orgona más, és a hangszerek 
lehetőségeit a legkimerítőbben 
improvizált, az orgonára szabott 
zenékkel lehet felmutatni. Ezen 
túl is, különböző improvizációs 
célokat, feladatokat lehet kitűzni, 
ami már determinálja a felkészü-
lést. Alapvetően olyan időzítetten 
jó lelkiállapotba kell kerülnöm, 
amelyben meglepetésszerű dol-
gok is megtörténhetnek. Az imp-
rovizált zene minden percében 
szeretnék intenzív érdeklődést, 
izgalmat fenntartani a közönség-
ben úgy, hogy újszerűnek, lenyű-
gözőnek, ugyanakkor indokoltnak 
és követhetőnek érezzék az álta-
lam kitalált élményt.

Ha beengedem Istent az életem-
be, az meglátszik rajtam. Vajon 
Bach zenéje miért olyan, mintha 
nem is földi körülmények között 
született volna? Éppen a vertikális 
dimenzió miatt. Ezért például Jo-
hann Sebastian Bach képessé vált 
arra, hogy egyenesen az isteni har-
móniát, a megfellebbezhetetlen 

igazságot és a földinél messzebb 
mutató élményt közvetítse úgy, 
hogy az senki által nem vonható 
kétségbe.

A Musica Sacra Civitatis olyan 
kórusénekesek találkozóhelye, 

Minden képességem, tehetségem Isten ajándéka
Pálúr János, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem orgona- és 
improvizációtanára, a Fasori Re-
formátus Templom orgonistája, 
Liszt-díjas orgonaművész 2013 
óta minden évben közreműkö-
dője a Musica Sacra civitatis 
kórustalálkozónak. Improvizáci-
óival, az egyesített kórus műsor-
számának hangszeres kíséreté-
vel, zenei tudásával és hitével 
ajándékot ad az énekeseknek és 
a hallgatóságnak, emeli a hang-
verseny zenei színvonalát szere-
tetből, a kórusok munkája iránti 
megbecsülésből. A zene és a hit 
kapcsolatáról, az improvizáció-
ról az alábbi szavakkal vall.
 

XIX. M
usica Sacra Civitatis

 – 
20

18

A II. Kerületi Önkormányzat tisztelettel hív minden kedves érdeklődőt.

XIX. MUSICA SACRA CIVITATIS 2018
Egyházi zene a polgári világban

A II. kerületben működő egyházi kórusok hangversenye, emlékezve Lukin Lászlóra
Móricz Zsigmond Gimnázium

(1025 Törökvész út 48–54.)

2018. március 23., 18.30 óra
Házigazda dr. Láng Zsolt polgármester,

köszöntőt mond Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő.
Műsorvezető: Béres Merse

Belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrendben

Pálúr János: Improvizáció (orgona)

Budavári Schütz Kórus
(Budavári evangélikus templom)
Vezényel: Bán István
 �Mendelssohn: 55. zsoltár 

közreműködik: Avvakumovits Györgyi (szoprán)

Földreszállt Angyalok Gyerekkar
(Máriaremetei Bazilika)
Vezényel: Barlay Zsuzsa 
 �Kickstat: Soli Deo Gloria 
 �Aichinger: Laudate Dominum (részlet) 
 �A Földreszállt Angyalok saját szerzeménye

Hidegkúti Egyesített Kórus
(a Máriaremetei Werner Alajos Kórus és 
a Pesthidegkúti Evangélikus Kórus) (Máriaremetei 
Bazilika, Pesthidegkúti Evangélikus Templom)
Vezényel: Barlay Zsuzsa és Kukorelly Eszter
 �Halmos László: Istennél az áldás 
 �Werner Alajos: Tenebrae factae sunt 
 �Bruckner: Locus iste 

Irgalmasrendi Kápolna Szkólája
(Császárfürdői Szent István-kápolna)
Vezényel: Tihanyi Gábor
 �Adoro te devote, latens Deitas – Imádlak és áldlak 

Isten rejtelem (Ének az Oltáriszentséghez)
 �Horváth Márton Levente: O salutaris hostia 
 �Saint-Saëns: Ave verum 

A Fô utcai görögkatolikus templom 
kórusa
Vezeti: Kökényessy Zoltán
 �Részletek az Előszenteltek liturgiájából 

(Az előszenteltek liturgiájának sajátos dallamai) 
közreműködik: Makláry Ákos parókus, 
Kocsis Tamás segédlelkész

Sarlós Boldogasszony Kórus
(Újlaki Sarlós Boldogasszony-templom) 
Vezényel: Török Andrea
 �Vierne: Ave Maria 
 �Kocsár: Ave rosa sine spina 
 �Bach: Ó, drága szív (János passió No. 7-es korál)

Szent Angéla Öregdiák Énekkar
(Országúti ferences templom)
Vezényel: Semjénné Menus Gabriella
 �Vexilla regis (SATB arr. by Fr. A. Pierucci)
 �Victoria: Caligaverunt

Palló Imre Kórus
(Torockó téri református templom)
Vezényel: Cseri Zsófia
 �Ismeretlen szerző: Jöjj, mondjunk hálaszót! 
 �Draskóczy László–Vizi István: Áldó hatalmak
 �J. G. Ebeling: Ébredj szívem örömmel 

– közreműködik: Pálúr János (orgona)
 �Ismeretlen szerző: Az úton (ősi ír áldás) 

Egyesített kórus
Jeremiah Clarke: 
Jertek, áldjuk Istent
Vezényel: Hartyányi Judit
Orgonaszólam: 
Pálúr János

akik megértették, mit jelent szá-
mukra Istent követni, az általa 
elkészített utat járni, és adottsá-
gaikhoz mérten felszabadultan a 
legjobb zenei teljesítményt nyúj-
tani – mondta Pálúr János. 

A XIX. Musica Sacra Civitatis 
hangversenyt március 23-án az 
ő improvizációja nyitja meg, és a 
Hartyányi Judit karmester keze alatt 
megszólaló záró éneket is az ő ihle-
tett játéka teszi teljessé. RK
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Szülőklub babával a Marczin

Március 5-én e kettős ünnep alkalmából tar-
tottak koszorúzást a 2014-ben elhunyt szak-
ember egykori Erőd utcai otthonánál állított 
emléktábla előtt. A szép számmal megjelent 
munkatársakat, tanítványokat, barátokat Ka-
rayné Pavalacs Zsuzsa logopédus, a Főváro-
si Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi 
Tagintézményének igazgató-helyettese kö-
szöntötte. Mint fogalmazott, egy virtuális vi-
rágcsokrot hozott az ünnepségre, amelynek 
egy-egy szála a család, a lakóhely, az egykori 
hallgatók, akik most a XVIII. és a XIX. ke-
rületben dolgoznak, a Fonetikai és Logopé-

diai Tanszék, a Kaposvári Egyetem és a Ma-
gyar Logopédusok Szakmai Szövetségének 
egy-egy emléke a felejthetetlen tudósról és 
pedagógusról. A  megemlékezés arra is al-
kalmat adott, hogy Karayné Pavalacs Zsuzsa 
bejelentse, egy Vassné dr. Kovács Emőkéről 
elnevezett díjat kívánnak alapítani, amely-
lyel a XVIII. kerületben végzett beszédjavító 
munkát ismerik majd el.

A virtuális virágok után valódi virágokkal 
és koszorúkkal tisztelegtek a néhai logopédus 
emléke előtt. A  II. Kerületi Önkormányzat 
nevében Biró Zsolt, a Közoktatási, Közműve-
lődési, Sport- és Informatikai Bizottság el-
nöke helyezett el koszorút. Pzs

Emlékezés a kiváló logopédusra

Március 6. a Logopédia Európai Napja, és 
furcsa véletlenként 1933-ban ezen a napon 
született Vassné dr. Kovács Emőke, a XX. 
századi magyar logopédia meghatározó tu-
dósa, aki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszé-
kének volt tanszékvezető főiskolai tanára, a 
Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai 
Társaság alapítója tagja és a Magyar Logo-
pédusok Szakmai Szövetsége Egyesületének 
2008 óta örökös elnöke. 
 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tag-
intézménye szakmai napot tart pedagógusok számára. 
A téma az integráció. Helyszín: Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ (1022 Marczibányi tér 5/a), időpont: 
2018. április 19., 9–14 óráig. A szakmai napon való 
részvételért a pedagógus-továbbképzés keretében 8 
továbbképzési pont adható. Info: (06 1) 335-0716-os 
telefonszámon, az info.02@fpsz.net e-mail-címen 
vagy a 02.fpsz.hu honlapcímen.

A II. Kerületi Önkormányzat a közelmúltban vásárolt 
egy félautomata újraélesztő eszközt, úgynevezett 
defibrillátort. Ennek kapcsán felkérték a Budapesti 
Szent Ferenc Kórházat, hogy szakemberei tartsa-
nak újraélesztés- és elsősegély-oktatást a hivatal 
munkatársainak.

Az oktatáson 15 fős csoportokban, összesen 75 ön-
kormányzati dolgozó vett részt március elején. Az első 
csoport a Budapesti Szent Ferenc Kórházban tanulta 
az elsősegélynyújtás alapszabályait, dr. Toldy-Schedel 
Emil főigazgató és Tamáska Mariann belgyógyászati 
osztályvezető főnővér vezetésével. Ezt követően a II. 
Kerületi Önkormányzat épületében Bódis Nikoletta, 
a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály főnővére és 
dr. Győri-Dani Veronika, Belgyógyászati Osztályon 
dolgozó rezidens tartotta a tanfolyamot. – Nem kö-
telező részt venni rajta, de fontosnak tartottam, hogy 
eljöjjek, mert nagyon hasznos, ha az ember segíthet 
azon, aki rosszul van, legyen az kollégája, ügyfele vagy 
hozzátartozója – mondta Bernátné Nagy Katalin, a II. 
kerületi Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási 
Osztályának munkatársa.

A tanfolyam elején összefoglalták, mit lehet tenni a 
betegért, amíg meg nem érkezik a szakszerű segítség. 
Dr. Győri-Dani Veronika elmondta, nemcsak felebaráti 
szeretetből segítünk, ha valaki eszméletét veszti, 
hanem állampolgári kötelességünk is, amennyiben 
ez nem veszélyezteti a saját testi épségünket. – Van, 
amikor az elsősegélynyújtás csak annyit jelent, hogy 
tárcsázzuk a mentőket a 112-es általános segélyhí-
vószámon – hangsúlyozta.  – Ha a beteg nem vála-
szol kérdéseinkre, akkor meg kell vizsgálnunk, van-e 
légzése úgy, hogy a fülünket az orra fölé tesszük és 
tízig számolunk, mert ezalatt legalább két kielégítő 
légvételre van szükség, látni kell, hogy kitér a mellkas 
és szuszogás is hallatszik  – magyarázta. – Ha nincs 
légzése, akkor elkezdjük újraéleszteni: nyomkodjuk a 
mellkasát, nyújtott könyökkel és összekulcsolt kézzel, 
a tenyér alsó részét a szegycsont alsó harmadára he-
lyezve. Másodpercenként kétszer lenyomjuk a mellkast, 
felnőtteknél körülbelül 4-5 centiméter mélyen, közben 
számolunk. Ha van rá mód, kétpercenként érdemes 
cserélni valakivel, mert nagyon fárasztó sokáig csi-
nálni – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy eközben el 
kell kezdeni vetkőztetni a beteget, hogy a defibrillátort 
rá tudjuk helyezni. A gép mindent pontosan elmond, 
mit kell tenni. Miután bemutatta a használatát, a 
tanfolyamvezető beszélt arról is, hogy a leggyakoribb 
sürgősségi helyzetekben – például kisebb sérülések, 
vérzések esetén – mi a teendő. NzsA

Elsősegély-tanfolyam
a hivatal dolgozóinak

Újra várja a kerületi kisgyermekes szülőket a 
II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ 
szülőklubja a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban (1022 Marczibányi tér 5/a).

A szülőklub alkalmat kínál beszélgetések-
re, a fiatal szülők mentális támogatására és 
intellektuális kíváncsiságuk kielégítésére. 
Az alkalmakra három év alatti gyermekeik-
kel együtt jöhetnek az érdeklődők. 

A foglalkozások délelőttönként 10–11.30-
ig tartanak, legközelebb MÁRcIUS 20-án. 
További alkalmak: ÁPRILIS 4., 17., MÁJUS 
8., 23. és JúNIUS 5.

A részvétel ingyenes, a programra jelent-
kezni Kassay-Végh Hajnalnál lehet: (06 20) 
233-5078, e-mail: kassay.hajnal@csgyk02.hu.
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Koraszülött ikerbabák ellátását szolgáló nyitott in-
kubátorhoz jutott a Szent János Kórház csecsemő- 
és gyermekosztálya. Az eszköz a Mosoly Egyesület 
adományaként, több támogatónak köszönhetően, 
február 22-én érkezett meg a kórházba. A beépített, 
melegíthető vízágy az anyaméhen belül megszokott 
hőmérsékletet és lebegést imitálja, a dupla fészek 
révén pedig a kicsinyek mindvégig egymás testköze-
lében lehetnek, érezhetik, érinthetik egymást, össze 
is bújhatnak – vagyis kommunikálhatnak, ahogyan 
azt édesanyjuk testében tették kilenc hónapon át. 

Madarasi Anna osztályvezető főorvos szavai szerint 
az eszköz használatával két lényeges cél valósul meg: 
a testközelség jótékony pszichés hatásának köszönhe-
tően a koraszülött ikrek gyorsabban fejlődhetnek, és 
már az 1800 grammnál alacsonyabb súlyú kicsinyek 
is kikerülhetnek a zárt inkubátorból. 

A Szent János Kórház ötven éve vesz részt koraszü-
lött-ellátásban, 2007 óta pedig a legmagasabb szinten 
végzi a koraszülöttek intenzív ellátását. Az osztályon 
250-260 „korababa” fordul meg évente, ellátásuk a 
kórház egyik nagy sikere. 

Két baba egy fészekben

Két éve ünnepelte tizedik születésnapját, 
nagyszülei gokartozással lepték meg. Nagyon 
megtetszett neki, nem sokkal később meg-
döntötte a junior pályacsúcsot. Ezután bene-
vezett az országos amatőr gokartbajnokságra. 
Akkor még csak két pótülés és egy szivacs se-
gítségével érte el a gáz- és a fékpedált. Ered-
ményesen versenyzett, ezért a BLB Sodi Ra-
cing Team Hungary bevette versenygokartos 
csapatába. Roland a mini max amatőr kate-
góriában harmadik helyezést ért el. – Nagyon 
jó érzés 110 kilométeres sebességgel verse-
nyezni, mész a szembeszéllel és átéled a se-
bességet – mesélte a fiatal pilóta, aki orszá-
gos versenyeken tavaly többször is dobogós 
helyezést ért el. A gokartokban nincs bizton-
sági öv, azért, hogyha a jármű ütközik, akkor 
azt a vezető minél gyorsabban el tudja hagyni. 
– Nagyon figyelmesnek kell lenni. Az osztrák 
bajnokságon egy kanyarban beérkezett mö-
gém egy versenyző és a gokartja felugratott 
a kerekemre. Egy másik versenyen esett az 
eső, az előttem lévő elhibázta a kanyart, nem 
lehetett kikerülni, ezért kisodródtam vele a 
fűre – sorolta Roland a veszélyes helyzeteket, 
amelyeket átélt már.

A kisfiú édesapja, Benedek Gábor hozzáfűz-
te, hogy az első vészhelyzet láttán egy pilla-

natra megállt a szíve, és erősen elgondolko-
dott azon, hogy engedje-e a fiát versenyezni. 
– De Roli meg se rezzent, kipattant a gokart-
ból, fogta és visszatolta a pályára, ment to-
vább, mintha mi sem történt volna – magya-
rázta nevetve. Az édesapja szerint Rolinak ma 
már nagyon nagy a rutinja és bízik a reflexei-
ben is. Megjegyezte, reméli, hogy a jövőben 
támogatókra találnak, mert a versenygokart 
árát nehéz kigazdálkodni.

Osztálytársai is büszkék Rolandra, volt 
olyan barátja, aki versenyre is elkísérte és egy 

Hajrá, Roli!
Benedek Roland egészen kicsi kora óta au-
tórajongó. Tizenkét éves, de már nemzetkö-
zi hírnevet szerzett gokartosként, legutóbb 
a Hollandiában rendezett teremgokart 
Európa bajnokságon hetedik lett. A Török-
vész úti iskola diákja a közeljövőben szeret-
né megszerezni a magyar bajnoki címet.

nagy táblát vitt magával, amin az állt, hogy 
„Hajrá Roli!”.

A gokartversenyző tanulmányait is komo-
lyan veszi, eddig minden évben kitűnő bi-
zonyítványt vihetett haza, sőt, polgármesteri 
kitüntetésben is részesült, mint jó tanuló, jó 
sportoló. Elárulta, hogy ha felnő, szeretne 
profi versenyző lenni, de a lemezlovasság és 
az ügyvédi szakma is érdekli. Közeli célki-
tűzései: versenygokartban a legjobb ötbe ke-
rülni, az országos amatőr bajnokságon pedig 
a bajnoki cím megszerzése. NzsA
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– Budapesten születtem 1927. november 6-án. 
Anyai ágon pesti polgár-, apai ágon kuláknak 
minősített paraszti családból származom. 
Édesapámat, Lajost, mint legfiatalabb fiút ta-
níttatták, katonai gyógyszerész lett. Én két évig 
a váci piaristákhoz jártam gimnáziumba, majd 
13 évesen a kőszegi katonaiskolába kerültem. 
Abban az időben nem volt legény a faluban, 
aki ne lett volna katona, nem beszélve arról, 
hogy bennünket Trianon után hazafiságra ne-
veltek. 1942-től a pécsi hadapródiskolában ta-
nultam, innen származik a századosi rangom, 
amit 1992-ben a rehabilitáció során kaptam.

milyen volt az a kőszegi iskola, amit Ott-
lik Géza iskola a határon című regényéből 
ismerünk?

Ottlikról a rendszerváltozás után volt osztály-
társai azt mondták, írói tehetsége volt, de ka-
tonának nem volt való. Mivel sok jót nem írt az 
iskoláról, és a könyv a Kádár-korszakban jelent 
meg, az aczéli propaganda felkapta.

Hogy milyen volt? Nagyon boldog, meleg, 
vallásos családi körben nőttem fel, de amikor 
1940-ben édesapám bevitt a kőszegi iskolába, 
alig vártam, hogy felvehessem az egyenruhát. 
Szívünk vágya volt, hogy katonák lehessünk. 

A karácsonyi és húsvéti szabadságok végén is 
vártuk, hogy ismét találkozhassunk, olyan szel-
lem volt ott. A tanáraink a legválogatottabbak 
voltak. Nagyon keményen neveltek, nem vélet-
lenül került ki annyi öttusázó, vízipólós, kard-
vívó a volt katonaiskolások közül. Az öttusa ki-
mondottan katonasport volt. De ott tanultunk 
meg fogalmazni is, mert minden héten levelet 
írtunk a szüleinknek. Olyan jó iskola volt, hogy 
az összes tanárunkat, aki még élt a rendszer-
változás után, rendszeresen látogattuk. 

1945 után nagybátyámnál, Mayer Pistánál 
tanultam autószerelőnek. Négy év múlva köl-
töztünk a Szász Károly utca 3.-ba, ott laktunk 
1954-ig, amikor is néhány nap különbséggel 
apámat és engem is elvitt az ÁVH.

Addig szépen boldogultam, megkezdtem a Jó-
zsef Nádor Műszaki és Közgazdasági Egyetemet 
a Szerb utcában, azonban ’49-ben, a fordulat 
évében a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemre, annak megalakulásakor, már nem 
vettek át, mert az érettségi bizonyítványomban 

benne voltak a katonaiskolák. Pedig autósze-
relősegéd-levél és hivatásos gépkocsivezetői 
engedély birtokában munkáskádernak számí-
tottam. Gépkocsivezetőként dolgoztam, majd 
továbbképeztem magam, és műszaki állomány-
ba kerültem az Autóker Vállalatnál 1952-ben.

Pontosan mi volt az oka annak, hogy el-
hurcolták, öt évre ítélték, majd 1954 és 1961 
között három évet és 242 napot töltött külön-
böző börtönökben?

Újlaky Dezső kőszegi osztálytársam disszi-
dálásának segítése volt az ok. Halála előtt két 
nappal telefonon beszéltem vele, és azt mond-
ta: köszönöm, hogy megmentettél.

Dezső 1940 óta a barátom volt. Családja az 
ausztriai Welsbe menekült a rokonokhoz. 1952 
őszén Dezsőt, aki a kényszermunkatáborból 
szökött meg, mindennel elláttam, mielőtt ő 
is nekivágott a határnak. Decemberi megér-
kezése az osztrák kisvárosba feltűnést keltett. 
1953 januárjában aztán megjelent ott egy angol 
egyenruhába öltözött provokátor, és ő naivul 

Elfelejtettem a rosszat, és nem  a bosszúra gondoltam
Provokátorok, besúgók, üldöztetés, börtö-
nök, kínzás, kényszergyógykezelés – messze 
érzi magától az, aki nem élte át. De még él-
nek közöttünk, akik erről mesélni tudnak, és 
az eltelt évtizedek után mesélni is mernek. 
Egy ilyen lámpás Vaszkó Tamás, aki közelebb 
hozza hozzánk a történelmet. A 91. élet-
évében jár, hosszú élete során több helyen 
is élt a II. kerületben, 2000-ben a huszonöt 
II. kerületi túlélő között volt, aki átvehet-
te a Szabad Magyarországért Emléklapot. 
Túléltem a terrort címmel 2014-ben könyvet 
írt megpróbáltatásairól, többek között arról, 
hogy 1954-ben egyazon koncepciós per ál-
dozataiként ő és édesapja több év börtön-
büntetést kaptak. Nem mindennapi életéről 
beszélgettünk. 
 

A Hajtóművek és Festőberendezések Gyárának új alkalmazástechnikai laborjá-
ban Kiss Béla laborvezető és helyettese, Vaszkó Tamás 1967-ben A Vaszkó Tamás börtönbüntetését megszakító határozat 1956-ból

Vaszkó Tamás: a legnagyobb kárpótlás, 
hogy van három unokám
és két dédunokám 
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A kommunizmus áldozataira emlékeztek

mindent elmondott neki, azt is, hogy nálam 
volt menedékben, hogy én segítettem. Az il-
lető bizonyítékot is kért, erre Dezső elővett 
egy 1944-ben készült fényképet, amin vele és 
az egyik lánytestvérével vagyok, és ezt valakik 
elhozták a Szász Károly utcába. E kép alapján 
lettem imperialista kém. A Gyorskocsi utcá-
ból átvittek az Új köztemetőhöz a Gyűjtőfog-
házba, édesapám már szintén ott volt. Engem 
öt, apámat két és fél évre ítélték. A formai vád 
hűtlenségben való bűnrészesség és feljelen-
tési kötelezettség elmulasztása volt ellenem 
a hadbírósági kémkedési perben azért, mert 
nem jelentettem, hanem segítettem a baráto-
mat a szökésben. 

Két részletben ültem, mert a forradalom sze-
lére 1956 júliusában a nyomozó, aki a Fő utca 
70.-ben három hónapon át naponta vallatott, 
kijött értem, és azt mondta, a börtönbüntetését 
felfüggesztjük, és visszük kórházba. A „kórház” 
egy különleges ávós intézmény volt a Lipótme-
zőn, ahol beinjekcióztak, lesokkoltak. Nem 
engedték el ugyan a büntetésemet, de a gyó-
gyulás érdekében félbeszakították. Anyámat 
akkor már a Szász Károly utcából kitelepítet-
ték Budafokra. Mikor megkérdezte az orvoso-
kat, hogy kerültem ide, azt mondták, részegen, 
alkoholistaként. Ekkora hazugságot még nem 
hallottam, de elengedtek. Olyan állapotban, 
úgy megfélemlítve, hogy a forradalomban hál’ 
istennek nem tudtam részt venni. 

A magánélete hogy alakult?
Különleges szakmát tanultam, felület- és 

környezetvédelmi üzemmérnök lettem esti 
tagozaton. Amivel szakmailag magasra emel-
kedtem az az, hogy 1968-ban a dunaújvárosi 
házgyári radiátorok gyárának a festőberende-
zést a munkatársaimmal mi fejlesztettük ki. 
Ez már ugyanazzal az eljárással festett, mint a 
nyugatiak. Egy nemzetközi angol nyelvű kon-
ferencián erről be is számoltam, nagy sikert 
aratva. Ezzel helyreállt a szakmai egyensúlyom. 
A Hungarokorr-pályázat és -kiállítás nagydíját 
is megkaptuk tizennégyen. 

Feleségemmel, Kovács Veronikával, aki pos-
tatisztviselő volt, 1964-ben házasodtunk össze, 
egyetlen lányunk született, mert anyósoméknál 
laktunk, akik maguk is társbérlők voltak, és az 
egyik szobájukat engedték át nekünk. Így má-
sodik gyerekre nem vállalkozhattunk, meg hát 
37 éves ősz fejjel vettem el a 13 évvel fiatalabb 
feleségemet. Mikor udvaroltam neki, már két 
éve várta, hogy nyilatkozzam. Elhívtam ran-
devúra, és azt mondtam neki: – Veronkám, 
először mondok neked valamit és azután kér-
dezek: leendő apósod és én politikai fogolyként 
börtönben voltunk, ezek után megkérdezem, 
hozzám jössz-e. – Igen, örömmel – válaszol-
ta, majd letörölte a könnyeimet, és boldogan 
éltünk. Elfelejtettem a rosszat, és nem a bosz-
szúra gondoltam. A munkám és a nyelvtudásom 
révén ki tudtam emelkedni, bár nem voltam 
tehetséges és okos, csak szorgalmas. 

A későbbiekben származott hátránya ab-
ból, hogy börtönben ült?

Elfelejtettem a rosszat, és nem  a bosszúra gondoltam

Február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból a II. kerületben megemlé-
kezést tartottak a Gyorskocsi utcai fogda előtt. Képünkön Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, Gulyás Gergely országgyűlési képviselő és 
Láng Zsolt II. kerületi polgármester

Az emberen a saját érdekében rajta van a száj-
zár. A lányom a Toldy gimnáziumban érettségi-
zett ’82-ben, akkor mondtuk meg neki. Féltem 
attól, hogy a Budenz úti iskolában elkottyintja, 
és akkor még a gimnáziumba sem jut be. Később 
már nem illett szemtől szembe reakciósozni… 

Akárki megkérdezi, a legnagyobb kárpótlás, 
hogy született három unokám, egy már nős, így 
van két kisfiú dédunokám is. A vejem egész más 
indíttatású, ezért jó, hogy csak 2014-ben voltam 
hajlandó a nyilvánosság elé tárni a történetün-
ket, mert nem akartam, hogy az én gyerekemet 
gyűlölje egy másik oldalról jövő család. S mit ad 
isten? A nászom politikai tiszt volt. 

Hogyan élte túl a megpróbáltatásokat?
Éhségsztrájkom alatt megtömtek, volt, hogy 

beinjekcióztak, lesokkoltak, vertek. De Isten 
lelki erőt adott, és a házasságom másik felében 

már jöttek a szakmai sikerek. Mikor 1973-ban 
legelőször turistaútlevéllel Németországban 
jártam, kérdezték, miért nem disszidálok. De 
hogy tettem volna? Apám még 1980-ig élt… A 
hosszú élet titka, ha bírjuk az éhséget, az ön-
megtartóztatást és a fizikai terhelést. Nem a ja-
vunkra szolgált-e utólag? Keményen küzdöt-
tem, persze a szerencse és a megérzés is fontos 
a túléléshez.

mi volt a legrosszabb börtöntapasztalata?
Az Andrássy út 62.-ben a már kék ruhába öl-

tözött rendőrök olyan cellába, sötétzárkába tet-
tek be, ami a testmagasságomnál alacsonyabb 
volt. Semmi, még egy priccs sem volt benne, a 
küszöb viszont magasabb volt, mint a padló-
zat, így állandóan vízben jártam, és hogy meg 
ne fázzon a vesém, guggolva, a falnak támasz-
kodva töltöttem el kilenc napot, míg alá nem 
írtam azt a jegyzőkönyvet, amit akartak, csak 
hogy élve kiszabaduljak onnan. A másik, mikor 
a Fő utcában zuhanyozni vittek, olyan gőz volt a 
fürdőben, azt hittem, gázkamra – ez a pszicho-
lógiai hadviselés része volt –, és mikor a vécé-
re kísértek, özönlöttek a patkányok. Édesapám 
gyakran mondta, hogy Isten óvjon meg ben-
nünket a „barátoktól”, az ellenségeinkkel – ha 
lehet – elbánunk magunk is. Azzal, hogy egymás 
följelentgetéséből előnyök származtak, megtör-
ték a gerincét ennek az országnak, ezért is volt 
ennyi III/3-as. De, ahogy édesapám mondta, 
az igazságszolgáltatás nem a mi dolgunk, ha-
nem a Jóistené. 

zsoLdos sziLviA

2014-ben 
jelent meg 

Vaszkó Tamás 
Túléltem 
a terrort 

1954-1961 című 
könyve. 

Megvásárolható 
többek között 

a Lövőház utcai 
Anima 

könyvesboltban
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 KIÁLLÍTÁSOK 
• m gAlérIA: MÁRcIUS 28-ig: Űrdöngölők. Kiállítás Rutkai Bori Űrdöngölők című új könyvének képanya-
gából (1022 Marczibányi tér 5/a).
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: ÁPRILIS 3-ig: Szimonidesz Hajnalka meseillusztrációi (1028 Templom utca 
2–10.).
• A KsH KÖnyvtár folyosóján MÁRcIUSBAN dr. Werner Gábor Elemek című kiállítása tekinthető meg 
(1024 Keleti Károly utca 5.).

 ZENE 
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: MÁRcIUS 24., 18.00: Echo II. koncert – Táncos-zenés mulatság. MÁRcIUS 
25., 17.00: Hangutazás és hangfürdő – Stresszoldó kikapcsolódás Bársony Bálinttal (1028 Templom utca 2–10.).
• mArCzIbányI térI mŰvelődésI KÖzPont: csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház. 
Moldvai és gyimesi táncház és tánctanfolyam (1022 Marczibányi tér 5/a).
• bArtóK bélA emléKHáz: MÁRcIUS 23., 18.00: Bach Mindenkinek Fesztivál. Gardrób Művészeti Cso-
port: Az élet tiszteletéről. J. S. Bach zenéje és Albert Schweitzer gondolatai egy előadásban. MÁRcIUS 24., 
11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak. „A tiszta forrás felé Bartókkal...” és 
a gyerekekkel. Vetítéssel, énekléssel, interaktív zenei játékkal, fiatal művészekkel Ferge Béla zenetanár ve-
zetésével. A sorozat szervezője és háziasszonya Szalóczy Dóra zenetanár. MÁRcIUS 25., 18.00: Ünnepi hang-
verseny Bartók Béla születésének évfordulóján. Horti Lilla (ének), a II. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny 2. 
díjasa és Balog József (zongora) hangversenye (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• mArCzIbányI térI mŰvelődésI KÖzPont: MÁRcIUS 27., 19.30: Kilátó – felnőtteknek szóló rész-
vételi színház. MÁRcIUS 28., 19.00: Messiások – a Kerekasztal Színház színész-drámatanár ösztöndíjasainak 
előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• átrIum: MÁRcIUS 20., 21., 22., 19.00: Nők az idegösszeomlás szélén. MÁRcIUS 23., 19.30: Boldogság… 
MÁRcIUS 24., 14.30: Az Őrült Nők Ketrece. Az előadásra a január 21., 14.30-ra megváltott jegyek érvényesek. 
MÁRcIUS 24., 19.30: Az Őrült Nők Ketrece. Az előadásra a január 21., 19.30-ra megváltott jegyek érvényesek. 
MÁRcIUS 29., 19.30: A félelem megeszi a lelket. MÁRcIUS 30., 19.30: Majdnem 20. MÁRcIUS 31., 15.00 és 
19.30: Pillanatfelvétel (1024 Margit krt. 55.).
• jurányI InKubátorHáz: MÁRcIUS 21., 19.00: Első kétszáz évem. MÁRcIUS 21., 20.00 és MÁRcIUS 22., 
16.00: Egy őrült naplója. MÁRcIUS 22., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. MÁRcIUS 23., 18.00: Cím nélkül 
(hajlék-kaland-játék). MÁRcIUS 23., 19.00: 40! avagy Véges élet. MÁRcIUS 24., 11.00: A mindentlátó király-
lány. MÁRcIUS 24., 19.00: A megtorlás napja. MÁRcIUS 25., 15.30 és 17.00: Kucok. MÁRcIUS 26., 19.00: Le-
fitymálva. MÁRcIUS 28., 19.00: Izland–Magyarország. MÁRcIUS 28., 20.00: Korrup schőn (1027 Jurányi u. 1-3.).
• sPIrIt színHáz: MÁRcIUS 22., 19.00: Nagyon Nagy Ő. MÁRcIUS 23., 25., 19.00: A fizikusok. MÁRcIUS 
24., 15.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. MÁRcIUS 24., 20.00: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. MÁRcIUS 
29., 19.00: Ibolyántúl – Oláh Ibolya estje. MÁRcIUS 30., 31., 19.00: Egy egyszerű szemöldökráncolás – stílus-
gyakorlat. ÁPRILIS 1., 15.00 és 19.00: Az ajtó. ÁPRILIS 2., 19.00: Ölelj át! ÁPRILIS 3., 19.00: Equus (1023 Árpád 
fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• budAI FőnIX KulturálIs egyesület: MÁRcIUS 22.: Klubdélután. A következő negyedév program-
tervezete. Kátay Teréz bemutatóval egybekötött előadása a foltvarrásról (patchwork). Festőkör kezdőknek 
17.00 órától. MÁRcIUS 27.: Egynapos autóbuszos kirándulás a Felvidékre. Nyitra és környéke. A kirándulást 
az EMMI, az EMET és a NEA támogatja. Negyedéves programunk átvehető a klubdélutánokon. Klubnapok 
minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla 
alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• KájonI jános KÖzÖsségI Ház: MÁRcIUS 22., 20.15: Szülősuli – A szív intelligenciája, az „életképes-
ség” készségei (1025 Szilfa utca 4.).
• A KsH KÖnyvtár és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig a 
Thirring Lajos-teremben. MÁRcIUS 21., 17.00: a Szépírók Társasága és a KSH Könyvtár Szépírók a KSH Könyv-
tárban elnevezésű közös sorozatának következő vendége Saly Noémi várostörténész. Az est házigazdája Bán 
Magda szerkesztő. Helyszín a Bibó István-terem. MÁRcIUS 22., 17.00: Kölcsey Ferenc Olvasókör. Vidra Szabó 
Ferenc mutatja be kötetét a Bibó István-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• mArCzIbányI térI mŰvelődésI KÖzPont: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. 
Minden szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománc-készítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. 
Minden vasárnap 10.00–12.00: Kőketánc gyermektáncház. MÁRcIUS 20., 10.00: Cinege, cinege, kismadár – a 
győri Vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása. MÁRcIUS 24., 9.00–12.00-ig: Babaholmibörze (1022 Mar-
czibányi tér 5/a).
• KsH KÖnyvtár: MÁRcIUS 27., 16.00: Húsvéti kézműves foglalkozás a Bibó István-teremben (1024 Keleti 
Károly utca 5.).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• budAI nAPsugár nyugdíjAsKlub: MÁRcIUS 21.: Városnézés Kiskunfélegyházán. MÁRcIUS 28.: Lá-
togatás Zugligetben az egykori lóvasúti állomáson. ÁPRILIS 4.: Városnézés Pozsonyban. További információ a 
326-7830-as telefonon, ill. a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.

A tárlat díjtalanul látogatható hétköznap 
8-20 óráig, hétvégén 10-18 óráig. 
Március 15-én és Húsvétkor zárva.

SZIMONIDESZ 
HAJNALKA 
MESEILLUSZTRÁCIÓI
Válogatás a lírai mese-
képeket alkotó illusztrátor 
munkáiból

április 3-ig

KOZMA 2017
A 2017-es Kozma Lajos-
ösztöndíjasok 
beszámoló kiállítása
Megtekinthető március 29-ig 
naponta 10-18 óráig. 
Március 15-16-án zárva.

március 29-ig

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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• A neFelejCs nyugdíjAsKlub MÁRcIUS 23-án 13.30-tól tartja következő klubnapját, melyre szere-
tettel várja a régi és az új érdeklődőket. Részletes programokról a klubnapokon lehet érdeklődni. Klub-
vezető Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
• A mArCzIbányI térI mŰvelődésI KÖzPont KlubjA: MÁRcIUS 23., 14.00: Látogatás a Magyar 
Tudományos Akadémiára tárlatvezetéssel. Találkozás a Mammut I. Bevásárlóközpont előtt a szökőkútnál 
13.00 órakor. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: 
212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• Az országos nyugdIjAs PolgárI egyesület II. kerületi szervezete: MÁRcIUS 21-én talál-
kozás 15.30-kor a Hősök terén a Szépművészeti Múzeum előtt, majd az elkészült román csarnok meg-
tekintése. MÁRcIUS 23-án csatlakozunk a tabáni ökumenikus keresztútjáráshoz: indulás 16.30-kor az I. 
kerületi Horváth kertben álló Haydn-szobortól, befejezés a tabáni keresztnél kb. 18 órakor (1024 Keleti 
Károly u. 13/b).

 KIRÁNDULÁSOK 
• természetvédő turIstáK KÖre: A buszos utak a Széna térről, a Mammut II-vel szemben in-
dulnak 7.00 órakor, találkozó 6.45-kor. Legközelebb ÁPRILIS 7-én, úti cél: Gerecse–Vértes. MÁRcIUS 18.: 
Budai-hegység. Budakeszi arborétum, Biatorbágy. Találkozó 9.00 óra, Széna tér, Volán-pu. MÁRcIUS 25.: 
Érd, Nagytétény. Találkozó 9.00 óra, Kelenföld, Volán-pu. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, 
janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• természetbArát sPortKÖr: MÁRcIUS 25.: Pilis. Kétbükkfa-nyereg. Találkozó 7.45, Batthyány 
tér, HÉV-pénztár. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. 

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: MÁRcIUS 27., 18.30: Krisztus feltámadása. Ludmann Mihály művé-
szettörténész előadása. MÁRcIUS 25., 17.00: Portré plusz – Kondor Katalin műsora. Vendég dr. Ferencz 
Orsolya, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének tudományos főmunkatársa (1028 Templom utca 
2–10.).
• mArCzIbányI térI mŰvelődésI KÖzPont: MÁRcIUS 22., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos 
királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter tör-
ténész. Firenze és a Mediciek – Pénz, művészet, gyilkosság és a reneszánsz születése (1022 Marczibányi 
tér 5/a).
• KsH KÖnyvtár: MÁRcIUS 26., 17.00: az Internet Fiesta programsorozat keretében Béres Miklós, 
a KSH Könyvtár munkatársa tart előadást egészségturizmus és turisztikai honlapok bemutatása téma-
körben a Bibó István-teremben. MÁRcIUS 27., 17.00: a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti 
Szakosztálya és az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottságának közös ren-
dezvényén a dualizmus időszakának magyar mezőgazdaságáról hallhatnak két előadást az érdeklődők a 
Thirring Lajos-teremben. Előadók: Fehér György történész és Valkó Gábor, a KSH szakértője (1024 Keleti 
Károly u. 5.). 
• A nyéK-KuruCles egyesület és A FővárosI szAbó ervIn KÖnyvtár HŰvÖsvÖlgyI 
ÚtI KÖnyvtárA közös rendezésében MÁRcIUS 27-én 17 órakor Arany János balladái címmel előadást 
tart Csernus Mariann Kossuth-díjas színművész, a Nemzeti Színház Örökös tagja (1021 Budapest, Hűvös-
völgyi út 85. Telefon: 200 – 1098).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• mArCzIbányI térI mŰvelődésI KÖzPont: Minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. Vezeti: 
Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos Ildikótól: 212-
2820; (06 30) 439-1070. MÁRcIUS 23., 18.00: Irodalombarátok köre. Műhelyvezető, információ: Dancsházi 
Hajnal színművész, drámapedagógus (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: MÁRcIUS 22., 10.00: Zöldág Művészeti Műhely (1028 Templom utca 2–10.).

marczi.hu

március 24.  
szombat 19.00 

KALÁKA 
PALYA BEA
AKUSZTIKUS 
KONCERT 
FELNŐTTEKNEK

március 21. szerda 19.00 

MAKSAMÉTA  
HUMORKLUB
VENDÉGEK:  
ARADI TIBOR ÉS  
VARGA FERENC JÓZSEF  
HUMORISTÁK

02.07. szerda 19.00

MAKSAMÉTA HUMORKLUB

Barlangoljunk! címmel hirdettek programot a 
Magyar Nemzeti Parkok, amelynek célja hazánk 
különleges barlangjainak bemutatása, népsze-
rűsítése. Ennek keretében a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság (DINPI) egész hónapban ked-
vezményes belépést biztosít a Pál-völgyi- vagy 
a Szemlő-hegyi-barlangba. A kedvezményhez 
csupán egy kérdést kell megválaszolni. A helyes 
válaszért jelszó jár, amit ha a látogató bemond a 
helyszínen, márciusban hétköznapokon harminc, 
hétvégén tíz százalék kedvezményben részesül-
het a belépőjegy árából. Kérdések a jelszavakért: 
• Pál-völgyi-barlang: Mely védett állatok élnek a 
Pál-völgyi-barlangban? • Szemlő-hegyi-barlang: 
Milyen „zöldségek” találhatóak a Szemlő-he-

gyi-barlangban? A válaszok megadásában se-
gítséget nyújtanak a barlangok Facebook-oldalai 
is (FB: PalVolgyiBarlang, SzemloHegyiBarlang).

MÁRCIUS 23-án különleges barlangtúrán ve-
hetnek részt az érdeklődők a Barlangolás jegyében: 
az Örvény-túra a Szemlő-hegyi-barlangban 10 és 
15 órakor kezdődik. A hétköznapi barlangtúrák 
útvonaláról letérve, az Óriás-folyosó után egy 
olyan járatban folytatódik az út, amit ma főként 
a kutatók használnak. A programot kisiskolás 
kortól ajánlják. Előzetes bejelentkezés szükséges!

A túra hossza 500 méter, időtartama 1 óra. 
Részvételi díj 980 Ft/fő, kedv./családi 770 Ft/fő. 
Információ: 325-6001, szemlohegy@dinpi.hu, 
www.dunaipoly.hu

Március a barlangok hónapja
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Az idei év első, február 27-én tartott 
Ki nyer ma? műsorán nagyszámú 
közönség gyűlt össze. A  jó hangula-
tú délutánon Czigány György műsor-
vezető mellett Pitti Katalin opera-
énekes és Szalóczy Pál előadóművész 
kísérte el a hallgatóságot a zene és az 
irodalom világába. A  rendezvény a 
következő hónapokban is folytató-
dik, legközelebb március 20-án. 
A  játék minden alkalommal 16.30-
kor kezdődik a Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ színháztermében 
(1022 Marczibányi tér 5/a). További 
időpontok: áPriLis 24., máJus 
15., JÚNius 12., sZEPTEmBEr 18., 
OKTÓBEr 16. és NOVEmBEr 20.

Az 1842-ben szü-
letett Genersich 
Antal nagy tudású 
és nagy hatású or-
vos volt. Sebész, 
szemész és szülész 
szakorvosi diplo-
mát is szerzett, de 
fő területe a kór-
bonctan és a tör-
vényszéki orvostan 

volt. 1875-től Kolozsvár város tiszteletbeli fő-
orvosa lett, az ottani egyetem dékáni, később 
rektori feladatait is ellátta. Az Erdélyi Múzeum 
Egyletnek választmányi tagja, 
több hazai és külföldi tudo-
mányos és közművelődé-
si társulatnak is tagja volt, 
ezenkívül a kolozsvári evan-
gélikus egyházközség taná-
csosi és gondnoki tisztét is 
betöltötte.

A róla elnevezett, 1991-
ben létrehozott alapítvány fő 
célkitűzése a Kárpát-meden-
cében élő magyarok összefo-
gása, segítése. E tekintetben 
számos tevékenység fűződik a 
szervezet nevéhez: rendsze-
resen járnak Kárpátaljára új-
raélesztést oktatatni, de ápoltak sírokat is 
a híres Házsongárdi temetőben, ahol Gener-
sich Antal is nyugszik. Minden évben átadják 
a Genersich-díjat, amivel Kárpát-medencei 
magyar orvosok jelentős tudományos munká-
ját ismerik el. Az alapítvány elnöke dr. Süveges 
Ildikó szemészprofesszor, egyik tiszteletbeli 
társelnöke pedig dr. Sótonyi Péter, aki 2018-
ban megkapta a Corvin-lánc kitüntetést.

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

A Dr. Genersich Antal Alapítvány 25 éve
Gazdag és igényes emlékkönyv jelent meg 
2017-ben a II. kerületi székhelyű Dr. Gener-
sich Antal Alapítvány elmúlt negyedszáza-
dos történetéről. 
 

A Dr. Genersich Antal Alapítvány 25 éve című 
kötetben olvashatunk a szervezet születésé-
nek körülményeiről, hazai és határon túli te-
vékenységéről, névadójának életútjáról, or-
vosi, oktatói és tudományos munkásságáról, 
valamint közéleti szerepéről. Számos fotó és 
dokumentum szerepel az összefoglaló műben, 
amelyből egyebek mellett az egyetemi hallga-
tóknak szervezett tanulmányutakról, tudo-
mányos konferenciákról, a Genersich-díjak 
átadásáról is értesülhet az olvasó, valamint 
megismerheti az eddigi díjazottakat. 

Az alapítvány kerületi kötődése szoros: 
nemcsak a székhelye II. kerületi, de több II. 
kerületi orvos is dolgozik benne, és munká-
ját a II. Kerületi Önkormányzat is támogat-
ja. A kötet előszavában erről így ír Láng Zsolt 
polgármester és Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, a 4. számú választókerület or-
szággyűlési képviselője: „A kerületi székhelyű 

Dr. Genersich Antal Alapítvány is 
azok közé a szervezetek közé tarto-
zik, amelyek a II. Kerületi Önkor-
mányzat társadalmi szervezetek 
részére kiírt pályázatának kereté-
ben több alkalommal is támoga-
tást kaptak. Ezzel is igyekeztünk 
elismerni azt a jószolgálati mun-
kát, amelyet a többségében itt élő, 
illetve dolgozó tagok, önkéntesek 
a Semmelweis Egyetem hallga-
tóival Kárpátalján végeznek a 
magyar iskolák egészségügyi ok-
tatását segítve”.

Pzs

Az AlAPítvány KÖszÖnettel FogAd 
AdományoKAt: Dr. Genersich Antal Alapít-
vány, 1026 Budapest, Tüske u. 7., számlaszám: CIB 
Bank 10700440-66095172-51100005. Adószám: 
19704726-1-41. Titkár dr. Tankó Attila, a II. Kerü-
leti Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 
urológus főorvosa.

A játék és muzsika folytatódik a Marczibányi téren

A tavasz kezdetén igazi nagyzenekari hangzással 
és varázslatos hangulattal várja a dzsessz szerel-
meseit a Marczibányi Téri Művelődési Központ. 
Az idén húszéves fennállását ünneplő Budapest Jazz 
Orchestra és a Kossuth-díjas szaxofonos, Borbély 
Mihály lehengerlő big band-hangzással, emelke-
dett dimenziókkal, minőségi zenével tölti meg a 
koncerttermet.  A MÁRCIUS 23-án 19.00 órakor 
kezdődő koncertre a belépőjegy 2900 Ft (1022 
Marczibányi tér 5/a).

Borbély Mihály
és a Budapest Jazz Orchestra

Fiatal művészek 
bemutatkozása

MÁRcIUS 29-ig látható a Klebelsberg Kultúrkúriában 
a 2017-es Kozma Lajos-ösztöndíjasok beszámoló kiál-
lítása. A Kozma Lajos építész, iparművész és grafikus, 
műegyetemi tanár tiszteletére létrehozott kézműves 
iparművészeti ösztöndíjat 1987-ban alapították azzal a 
céllal, hogy segítse a 35 év alatti, önálló művészi tevé-
kenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek 
pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és 
kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tar-
talmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához. 

A kiállítás kurátora N. Mészáros Julianna művészet-
történész. Kiállító művészek: Bősze Eszter, Fabricius-Nagy 
Emese, Farkas Pap Éva, Gelley Kristóf, Kárpáti Judit 
Eszter, Kóródi Zsuzsanna, Kovács Eszter, Pápai Lilla, 
Simon Viktória és Strohner Márton József (1028 Temp-
lom utca 2-10.).
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Immár huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Kle-
belsberg Kultúrkúria kamarazenei fesztiválját ÁPRILIS 
14-én 14 órától a hidegkúti zeneiskolások részére.

A programban olyan kamaracsoportok lépnek fel, 
amelyekben a növendékek közül legalább egy pesthideg-
kúti. A zongoranégykezestől a gitárosokon, vonósokon 
át a furulyazenekarig sokféle együttestől hallhatunk 
kamaradarabot. Az előadókat szakmai zsűri minősíti. 
A fesztiválra MÁRCIUS 25-ig várják fellépő kamara-
csoportok jelentkezését.

Jelentkezés, információ: Wenzon Gusztáv (06 20) 
325-1414, wenzon.gusztav@kulturkuria.hu (1028 Temp-
lom utca 2-10.).

A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit 
mutatják be. Műfaji megkötés nincs. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb:  MÁRCIUS 31-én éjfél. 
Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre. 

A HónAP FoTóJA

A februári Hónap fotója: Szigetvári Bence – Gyermekvasút, Hárs-hegy

Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

Egyszerre klasszikusan szép, mégis izgal-
masan korszerű a Vízivárosi Galéria már-
ciusi tárlata, amelyen a II. kerületben élő 
művészházaspár, Felházi Ágnes és Csáki Ró-
bert ad szemet gyönyörködtető válogatást 
műveiből. Bár munkáik stílusa és színvilága 
számos rokon vonást mutat és az egész ki-

FEBrUár

Pesthidegkúti
Kamarazenei Fesztivál

Festészet felsőfokon

állítás harmonikus egységet alkot, mégis 
egyértelműen megállapítható, melyek a férj 
és melyek a feleség alkotásai. Felházi Ágnes 
érzelmekkel teli művészetét Tóth Attila mű-
vészeti író így jellemezte: „Ritkán találkoz-
hat az ember ilyen elementáris festőiséggel, a 
színek természetes kezelésének ilyen cizellált, 

kiérlelt módjával. Ilyen hatással bíró kompozí-
ciók csak született festőegyéniség keze alól ke-
rülhetnek ki, aki csak olyan alkotó lehet, aki a 
festést lételemének tekinti”.

– Felházi Ágnes fokozatosan elhagyva a 
természetelvű ábrázolást, néhány év óta már 
csak tájképekre emlékeztető, sorozatokba, 
ciklusokba rendezhető lírai absztrakt mű-
veket készít – mondta el a tárlatot megnyitó 
Novotny Tihamér művészettörténész. A mű-
vésznő képeit elemezve érzelemgazdagsá-
gukról, látomásosságukról és titokzatossá-
gukról beszélt, és az alkotó személyisége és 
lelke igaz tükrének nevezte őket.

Csáki Róbert művészetének jellemző vo-
násai közül a befelé figyelő magatartást, 
a szürrealisztikusan groteszk, ironikus 
szemléletet, az álmokból, látomásokból, 
szellemi élményekből táplálkozó asszociá-
ciós képalkotási módszert, a jelenből kilépő 
elvágyódást és a régi stílusokhoz való von-
zódást emelte ki. 

– Csáki Róbert festői tradíciókhoz törté-
nő ragaszkodása sohasem jelent kulturális 
metaforát vagy idézetet, a képzelet szintjén 
évszázadokat, évezredeket bolyong a mű-
vészettörténet varázslatos kastélyában – 
hangsúlyozta Novotny Tihamér.

A művészházaspár festményei március 
28-ig, keddtől péntekig 13-18 óráig, szom-
baton 10-14 óráig tekinthetők meg a Vízivá-
rosi Galériában (1027 Kapás utca 55., 201-
6925; www.vizivarosigaleria.hu).

Pzs
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Budának ez a része leginkább 
az 1849-es tavaszi hadjáratban 
bolydult fel. Komárom felszaba-
dítása után a csapatok Buda felé 
fordultak abban a reményben, 
hogy rövid ütközettel beveszik a 
várat. Görgey első főhadiszállása 
kerületünk mai határától nem 
messze, a Városmajorban volt, 
az egykori, Remetéhez címzett 
fogadóban. (Ez az épület, igen 
leromlott állapotban, de ma is 
áll!) Innen azonban az ágyúzások 
miatt néhány nap múlva tovább 
kellett állniuk, így először a Szar-
vas Gábor úti Laszlovszky-ma-
jorból, majd pedig a sváb-hegyi 
Óra-villából irányították a had-
műveleteket.

Legrégebbi, és egyetlen eredeti 
helyszínt jelölő kerületi ’48-as 

A szabadságharc emlékhelyei a kerületben
Vajon mi történhetett kerüle-
tünkben 1848. március idusán és 
utána, a szabadságharc hónapjai 
alatt? Sokunkban felmerülhet 
a kérdés, a válasz azonban elég 
egyszerű: semmi különös… 
A szőlő és a gyümölcsfák nőttek, 
az erdőben kezdett tavaszodni, 
a gazdálkodás folyt. Kerületünk 
nagy része ekkoriban még lakat-
lan volt: csak a vízivárosi, ország-
úti és felhévízi városrészekben 
álltak épületek, illetve Pesthideg-
kút ófalui részében. Mára ezek 
közül is csak egy-egy van meg.
 

emlékünk ebből az időszakból 
való: ez Schittenhelm Ede hon-
véd tüzér sírköve. Ő Budavár 
ostromakor, 1849. május 8-án 
az osztrák hadsereg golyózáporá-
ban lelte halálát. A mai Bimbó út 
és Alvinci út sarkán állt egykori 
Szent Rókus-kápolna fala mel-
lé temették el bajtársai, sírját 
egyszerű, német feliratú kereszt 
jelölte. 1904-ben a Budapesti 
Polgári Lövészegylet tagjai vö-
rös márvány sírkövet emeltek a 
hősi halottnak (és a Sváb-hegyen 
nyugvó Kovács J. honvédnak). 
Amikor 1938-ban a Bimbó út 

nyomvonalát rendezték, Schit-
tenhelm Ede csontjait és sír-
emlékét a kápolnával együtt kissé 
odébb helyezték. Majd a ’60-as 
években, egy újabb tereprende-
zés során a síremléket bevitték a 
Kerepesi úti temető ’48-as par-
cellájába. Most mégis (nagyjá-
ból) a régi helyén áll: a környék 
lakóinak kezdeményezésére a II. 
Kerületi Önkormányzat 2004-
ben elkészíttette az eredeti sír-
kő másolatát. Schittenhelm Ede 
sírjánál minden évben vannak 
megemlékezések március 15. és 
október 6. tiszteletére. 

Az egykori hadi események-
hez kötődik Pesthidegkút em-
léktáblája is. Ez arra emlékeztet, 
hogy 1848 decemberében Görgey 
honvédjei a falu határában töl-
töttek egy éjszakát hadállásaik-
ban. Más forrásokból pedig azt 
is tudni lehet, hogy a valamikori 
Pest vármegyei Hidegkút három 
újoncot szerelt fel és küldött hadi 
szolgálatra a honvédseregbe: 
Humrák Mihályt, Neimayer Pált 
és Somogyi Istvánt. (Az ő továb-
bi sorsukról nincsenek infor-
mációink.) Megemlékezést itt, 
Pesthidegkúton is minden évben 

tartanak a Templom közben.
A többi II. kerületi ’48-as em-

lékhelyünk nem eredeti helyszínt 
jelöl, hanem azt mutatja, hogy a 
benépesülő kerület lakói számára 
a nemzeti önazonosság fontos 
kiindulópontja volt az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc. 
Az 1930-as években több (új) 
utcát is elneveztek Pasaréten a 
hősökről: így kapta nevét a Gá-
bor Áron utca, a Guyon Richárd 
utca és köz, illetve a Branyiszkó 
út is. Később, az 1948-as cen-
tenáriumi évben ezeknek az ut-
cáknak díszes zománctáblákat 
is készítettek. Eredetileg a két 
évszámon kívül a Kossuth-címer 
szerepelt rajtuk, körben pedig 
piros-sárga-zöld trikolór futott, 
a főváros (akkori) színei. Sajnos, 
az eredeti táblák az idők során 
elvesztek. Mégis, az eredetivel 
megegyező szövegű (vagy ere-
deti, de Kossuth-címer nélküli) 
zománctáblára bukkanhatunk a 
Branyiszkó út és a Hidász utca 
sarkán álló villa falán. Felirata a 
régi sikerre emlékeztet: „A Bra-
nyiszkó hegyen 1849. febr. 5-én 
Guyon újonc honvédjei döntő üt-
közetben rohammal vették be az 

Schittenhelm Ede 
régi síremléke 1939-ben, 
mögötte a Szent Rókus- 

kápolna

Koszorúzás a honvéd tüzér síremlékénél

A hősi halált halt Schittenhelm Ede honvéd tüzér síremlékénél tartottak 
ünnepséget március 14-én délután. Az emlékhelynél koszorút helyezett 
el Láng Zsolt polgármester, Lánszki Regő, a Kerületfejlesztési és Telepü-
lésüzemeltetési Bizottság elnöke, valamint Némedi László lokálpatrióta, 
a síremlék felújításának kezdeményezője. Az eseményen részt vett több 
önkormányzati képviselő, és a környéken élők közül is sokan ellátogat-
tak a hagyományos megemlékezésre
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A nAgyHét nAPjAI: MÁRCIUS 25.: virágvasárnap, MÁR-
CIUS 26.: nagyhétfő, MÁRCIUS 27.: nagykedd, MÁRCIUS 
28.: nagyszerda, MÁRCIUS 29.: nagycsütörtök, MÁRCIUS 
30.: nagypéntek, MÁRCIUS 31.: nagyszombat, ÁPRILIS 
1.: húsvét vasárnap, ÁPRILIS 2.: húsvéthétfő, ÁPRILIS 
3.: húsvétkedd.
PAsArétI PáduAI szent AntAl-temPlom: MÁRCIUS 
24-én 19.30-kor jótékonysági est a kárpátaljai szegény csalá-
dok javára. Műsoron J. S. Bach és Kurtág György: Négykezes 
zongoradarabok és Bruno Vlahek: Stabat Mater (magyarországi 
bemutató). Közreműködik Wierdl Eszter és Geiger Lajos (ének), 
a Szent Antal Kórus Officina Mariae Kamarakórusa, valamint 
Bruno Vlahek és felesége zongorán. Vezényel Dobszay Péter. 
MÁRCIUS 25-én 9.45-kor gyülekezés a rendház udvarán, 
barkaszentelés, körmenet, ünnepi szentmise. MÁRCIUS 29-én 
18 órakor az utolsó vacsora ünnepi szentmiséje, 21.30-kor a 
Szent Antal Kórus énekes meditációja, 22-23.30-ig gyóntatás, 
egész éjszaka virrasztás. MÁRCIUS 30-án 15 órakor keresztút, 
18 órakor az Úr szenvedésének ünneplése, 22 órakor a Kruppa 
vonósnégyes előadja Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán, 
22-23.30-ig gyóntatás, 0 órakor templomzárás. MÁRCIUS 31-én 
20 órakor húsvéti vigília, ünnepi szentmise. ÁPRILIS 1-jén a 7 
órai szentmise után ételszentelés, 10 órakor körmenet a szent-
misén belül, 12 órakor szentmise, a Szent Antal Kórus Haydn: 
Missa Sancti Gabrielis című művét énekli (1026 Pasaréti út 137.).
országÚtI FerenCes temPlom: MÁRCIUS 25-én a 
szentmisék és a gyóntatás vasárnapi rend szerint, a 10 órai 
szentmise kezdetén barkaszentelés és körmenet – gyülekezés 
az udvaron. MÁRCIUS 26-án, 27-én, 28-án a szentmisék 
7.30 és 18 órakor kezdődnek,  gyóntatás 7.20-12 és 16.30-
19.30 óra között. MÁRCIUS 29-én  gyóntatás 7.30-12-ig és 
16.00-19.15-ig, 18 órakor ünnepi szentmise az utolsó vacsora 
emlékére, utána virrasztás. MÁRCIUS 30-án zsolozsma 7.30 és 
12.15 órakor, gyóntatás 7.30-12-ig és 15-19.15-ig, keresztút 15 
órakor, 18 órakor az Úr szenvedésének ünneplése. MÁRCIUS 
31-én gyóntatás 7.30-12-ig és 16.00-19.45-ig, a feltámadást 
ünneplő húsvéti vigília és szentmise 20 órakor, utána ünnepi 
körmenet. ÁPRILIS 1-jén a szentmisék és a gyóntatás a vasár-
napi rend szerint, ételszentelés a misék után a sekrestyében, 
ÁPRILIS 2-án a szentmisék 7.30, 10 és 18 órakor kezdődnek, 
előtte gyóntatás lesz (1024 Margit körút 23.).
rózsAdombI FerenCes temPlom: MÁRCIUS 26-án, 
27-én, 28-án 18 órakor triduum, a szentbeszédeket Kiss Menyhért 
OFM mondja. MÁRCIUS 29-én, 30-án, 31-én a szertartások 
18 órakor kezdődnek. MÁRCIUS 30-án a keresztút 15 óra-
kor, MÁRCIUS 31-én a körmenet 20 órakor kezdődik (1022 
Törökvész út 4.).
PAsArétI reFormátus temPlom: MÁRCIUS 29-
én 18 órakor passióolvasás az istentisztelet keretein belül.  
MÁRCIUS 30-án 10 és 18 órakor istentisztelet úrvacsorai kö-
zösséggel. MÁRCIUS 31-én 18 órakor istentisztelet. ÁPRILIS 
1-jén húsvét vasárnapi istentisztelet 8.30, 11, illetve 18 órakor 
úrvacsorai közösséggel. ÁPRILIS 2-án istentisztelet 10 órakor, 
úrvacsorai közösséggel. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 
(1026 Torockó tér 1.).
megmArAdás reFormátus temPlom: MÁRCIUS 
29-én 18 órakor passiós istentisztelet. MÁRCIUS 30-án 18 
órakor, ÁPRILIS 1-jén 10 órakor és ÁPRILIS 2-án 10 órakor 
úrvacsorás istentisztelet. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hege-
dűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.
cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
márIAremeteI bAzIlIKA: MÁRCIUS 25-én a 9 órai 
szentmisén a hittanosok éneklik a passiót, a 10.30 órai szent-
misén a Werner Alajos kórus énekli Jézus szenvedéstörténetét. 
MÁRCIUS 26-án, 27-én és 28-án a szentmisék 7 és 10.30 
órakor kezdődnek. MÁRCIUS 29-én 18 órakor kezdődik a 
szentmise az utolsó vacsora emlékére, majd rövid virrasztás, 21 
órától éjszakai zarándoklat, találkozó a bazilika előtt. Útvonal: 
Máriaremete–Budaszentlőrinc–Makkosmária-Szt. Anna-rét–kút-

völgyi kápolna (kb. 16 km). MÁRCIUS 30-án 10 órakor keresztút, 
közben gyónási lehetőség, 18 órakor nagypénteki szertartás 
passióval, énekel a templom kórusa. MÁRCIUS 31-én 18 órától 
szertartás, szentmise, körmenet. ÁPRILIS 1-jén a szentmisék 9, 
10.30, 12 és 18 órakor lesznek, a 9 órai szentmise végén étel-
szentelés, a 10.30 órai szentmisén a Carmine Celebrat kórus 
énekel Zimányi István vezényletével, a 12 órai szentmisén a 
Werner Alajos kórus énekel Barlay Zsuzsa vezényletével. ÁP-
RILIS 2-án a szentmisék 9 és 10.30 órakor kezdődnek, utána 
templomzárás (1029 Templomkert u. 1.).
remeteKertvárosI szentléleK-temPlom: MÁRCIUS 
29-én 16-18 óra között gyónási lehetőség, 18 órakor kezdődik 
a magyar és a francia ajkú hívek közös szentmiséje az utolsó 
vacsora emlékére, 20.00 óráig virrasztás. MÁRCIUS 30-án 
8 órakor zsolozsma, 10 óráig gyónási lehetősége 15 órakor 
keresztút, 18 órakor nagypénteki szertartás. MÁRCIUS 31-én 
körmenet a Máriaremetei út, Kenyérmező utca, Kertváros utca, 
Bükkfa utca, Máriaremetei út útvonalon. ÁPRILIS 1-jén a 8 órai 
szentmise után ételszentelés, ünnepi szentmise 9.30 órakor, utána 
tojásvadászat gyerekeknek a templomkertben. ÁPRILIS 2-án 8 
órakor lesz szentmise (1028 Máriaremetei út 34.).
sArlós boldogAsszony-temPlom: MÁRCIUS 25-én 
a 9 és a 10.30 órai szentmisében a passiót a Schola in gloriam 
Dei énekli. Barkaszentelés minden szentmisén. MÁRCIUS 
29-én 7-8.30-ig gyóntatás, 18 órakor kezdődik a szentmise 
az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás 21 óráig. MÁR-
CIUS 30-án 7- 8.30-ig gyóntatás, bűnbánati liturgia 15-16 óra 
között, 17.30-kor keresztút, 18 órakor szertartás. MÁRCIUS 
31-én 7-8.30 óra között gyóntatás, 20 órakor húsvéti vigília, a 
feltámadási körmenet kb. 22 órakor kezdődik. ÁPRILIS 1-jén 
a 9 órás szentmise után ételszentelés, 10.30-kor énekes ünnepi 
mise, 18 órakor szentmise. ÁPRILIS 2-án 9, 10.30 és 18 órakor 
szentmise. MÁRCIUS 29-én és 30-án a 18 órai szertartásokon, 
ÁPRILIS 1-jén a 18 órai szentmisén énekel a Sarlós Boldog-
asszony Kórus, www.ujlakitemplom.hu (1023 Bécsi út 32.).
budAI gÖrÖgKAtolIKus temPlom: MÁRCIUS 25.: 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, virágvasárnap barka-
szenteléssel. MÁRCIUS 26-án, 27-én és 28-án 17.30-kor 
előszenteltek liturgiája, gyóntatás. MÁRCIUS 29-én 8 órakor 
Nagy Szent Bazil liturgiája nagyvecsernyével, 17.30-kor kín-
szenvedési evangéliumok. MÁRCIUS 30-án 8 órakor királyi 
imaórák, 17.30-kor sírbatételi vecsernye és körmenet, virrasztás. 
MÁRCIUS 31-én 17.30-kor Nagy Szent Bazil liturgiája vecser-
nyével, 20 órakor feltámadási szertartás, körmenet. ÁPRILIS 
1-jén   7.30, 9, 11 órakor szentliturgia és pászkaszentelés, 
17.30-kor szentliturgia és vecsernye. ÁPRILIS 2-án 9 és 11 
órakor szentliturgia, 17.30-kor szentliturgia, és vecsernye. ÁP-
RILIS 3-án 9 órakor püspöki szentliturgia, melyet Fülöp érsek 
végez, 17.30-kor szentliturgia és vecsernye. www.gorogkatbuda.
hu (1027 Fő u. 88.).
budAvárI evAngélIKus temPlom: MÁRCIUS 26-án, 
27-én és 28-án 18 órakor nagyheti igehirdetés-sorozat Em-
ber, sirasd nagy vétked! címmel. MÁRCIUS 29-én 18 órakor 
úrvacsorai istentisztelet a lábmosás liturgiájával. MÁRCIUS 
30-án istentisztelet 9, 11 és 18 órakor. ÁPRILIS 1-jén 5 órakor 
feltámadás liturgia felnőtt keresztséggel és konfirmációval, szol-
gál a liturgikus kórus, 9 és 11 órakor istentisztelet, 18 órakor Bán 
István orgonaestje. ÁPRILIS 2-án 9 és 11 órakor istentisztelet 
(1014 Táncsics Mihály u. 28.). 
budAgyÖngyén MÁRCIUS 30-án, ÁPRILIS 1-jén és ÁP-
RILIS 2-án 9 órakor lesz istentisztelet (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 24.).
FrAnKel leó ÚtI zsInAgógA: MÁRcIUS 31. – ÁPRI-
LIS 7-ig: Pészah. MÁRcIUS 22., 18.00: Frankel Baráti Kör. 
MÁRcIUS 23., 30.  18.00: Kabalat Sabat – Szombatfogadó 
istentisztelet. MÁRcIUS 30.: Erev pészah. 18.30: Első szé-
der este. MÁRcIUS 24., 31., 10.00: Szombati istentisztelet. 
MÁRcIUS 31., 18.30: Második széder este. MÁRcIUS 25., 
10.00: Talmud Tóra. 17.00: BéBiYO (1023 Frankel Leó út 49.).
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Események kerületünk templomaibanA szabadságharc emlékhelyei a kerületben
osztrákok bevehetetlennek hitt ál-
lásait”. A Gábor Áronnak em-
léket állító zománctábla pedig a 
forradalom és szabadságharc 150. 
évfordulójára került ki, eredeti 
megjelenésében, az út 11-es szá-
mú házának falára (amely nagy-
jából a Pasaréti út és Gábor Áron 
utca sarkán áll).

Gábor Áronnak állít emléket 
az a szobor is, amely 1980 óta áll 
kerületünkben a Szilágyi Erzsébet 
fasorban, és amely szintén évről 
évre megemlékezések helyszínéül 
szolgál. A kompozícióról kevesen 
tudják, hogy talapzata egy vas-
kohót formáz, a Hargita tövében 
található bodvaji hámort, ahol az 
első ágyúkat öntötték. 

Az emlékművek felsorolásából 
természetesen nem hagyható ki 
a Bem téri nagyszabású alkotás 
sem, ami nemcsak ’48 emléke-
zete, hanem az 1956-os forra-
dalom miatt is fontos budapesti 
helyszínné vált. Megemlíthetjük 
a felsorolásban a Ganz-féle ön-
tödét is, bár itt nincs emléktábla 
– de tudjuk, hogy a svájci szárma-
zású gyáros a magyar szabadság-
küzdelmek elkötelezett híve és 
támogatója volt. Mi több, a budai 
öntöde az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc idején tíz 
ágyút készített a honvédsereg-
nek, ezért az osztrák hadbíróság 
Ganz Ábrahámot 1849 őszén fe-
lelősségre is vonta.

Végezetül pedig meg kell emlí-
tenünk egy szerény kis emléktáb-
lát a Szilágyi Erzsébet fasorból. Ez 
Tóth Ágostonnak, a szabadság-
harc neves katonai vezetőjének 
állít emléket. Tóth, aki Bécsben 
végzett hadmérnök volt, már 
1848 tavaszán beállt a honvédek 
közé, és többfelé harcolt is. Ott 
volt a világosi fegyverletételnél 
is, az aradi haditörvényszék előbb 
halálra ítélte, majd az ítéletet ké-
sőbb tizennyolc év várfogságra 
változtatták. Olmützből 1856-
ban amnesztiával szabadult, a 
kiegyezés után a közmunka- és 
közlekedési minisztérium topo-
gráfiai osztályának – a Honvéd 
Térképészeti Intézet elődjének 
– megszervezésére és vezetésére 
kapott megbízást. Tóth Ágos tont 
ma a modern magyar katonai 
térképészet úttörőjének tartják, 
ezért került emléktáblája a Szi-
lágyi Erzsébet fasorban működő 
térképészeti intézet falára.

vicziáN zsófiA



Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügy Főosztály, 
telefon: 465-3823
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Hol-mI-vásár A KultÚrKÚrIábAn. Legközelebb MÁRcIUS 
24-én, majd ÁPRILIS 14-én szombaton 9–12 óra között tartanak 
Pesthidegkúton bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria Vinoté-
kájában (1028 Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az 
árusításhoz előzetes bejelentkezés kell. Információ és jelentkezés 
Korsós Ferencnél 8-12 óra és 15-19 óra között a (06 26) 361-371-es 
vagy a (06 30) 731-6181-es számon.

Húsvéti jótékonysági akció a Fény utcai piacon

A videók szerepe és funkci-
ója jelentősen bővült az utóbbi 
években. mi ennek az oka?

Az okostelefonok hatalmas 
térnyerésével, ma már minden-
ki meg tud nézni egy videót, és ez 
lett az egyik legnépszerűbb idő-
töltés. A videók – legyenek azok 
akár marketingcélúak – könnyen 
befogadhatóan közlik az informá-
ciót, ajánlatot. Nem kell olvasni, 
nem kell „megerőltetni” magun-
kat az információ befogadásához. 
Ma már a videók elkészítése sem 
kiváltság, nincs szükség drága 
eszközökre, sem hardware, sem 
software oldalon. Nem elvárás az 
okostelefonokon nézett videók-
nál, hogy hollywoodi moziminő-
séget produkáljunk, lényeg, hogy 
vállalható legyen, tehát bátran 
készíthetünk házilag is videókat.

Hogyan zajlik a képzés?
Három hónapos, egymásra 

épülő képzési sorozatot indítok. 
Márciusban elkészítjük a „for-
gatókönyvet”, pontosabban egy 
prezentációt vagy PDF-et, ami-
ben leírjuk a mondandónkat. Ez 
azért fontos, mert nem vagyunk 
sem profi színészek, sem tévések, 
tehát kell a segítség. A négy már-
ciusi alkalom keretében néhány 

Értékesítővideó-készítés honlapra
Új képzéssorozat a II. kerületi Vállalkozói Klubban

A közösségi média terjedésével és a technikai eszközök – elsősorban 
az okostelefonok – fejlődésével egyre népszerűbbek a házi készítésű 
videók. Az internetes felület azonban nemcsak jópofa helyzetek meg-
örökítésére alkalmas, hanem az egyik legjobb értékesítőeszköz is egy 
KKV számára. A II. Kerületi Önkormányzat által támogatott II. kerületi 
Vállalkozói Klub keretében márciusban Villányi Balázs online-marke-
ting-szakértő a videózásban rejlő reklámlehetőségekről tart képzést.
 

szövegírási sablont adok, aztán 
mindenki nekilát a saját forga-
tókönyve megírásának. Hatéko-
nyabb a munka, ha a résztvevők 
némi elképzeléssel, ötlettel ér-
keznek. De azért vagyok marke-
tinges, hogy segítsek.

Áprilisban a forgatókönyv 
alapján már úgynevezett képer-
nyővideót készítünk, ami úgy néz 
ki, hogy a képernyőn megjelení-
tett anyagot vesszük fel, és arra 
beszélünk. Ez egy nagyon nép-
szerű eszköz. Májusban viszont 
már kamerázunk, vágunk, szer-
kesztünk.

Kiket vár a képzésre?
Kisvállalkozókat, akik szívesen 

promócionálnák a terméküket, 
szolgáltatásukat egy videóban. 

Lesz más program is március-
ban?

Egy alkalommal tartok egy szö-
vegírási műhelyt, ahová azokat 
várom, akik blogbejegyzést vagy 
egyéb honlaptartalmat, cikket 
írnának. Műhelymunka kereté-
ben bizony mindenkinek meg 
kell írnia majd egy-két cikket – 
amit aztán közösen kielemzünk. 
Lesz MasterMind-kurzus, amiről 
részletes információk a jelentke-
zési oldalon találhatók.

További információk: Villányi Balázs, (06 30) 606-7843, e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Regisztráció az ingyenes képzésre: http://onlinemarketinges.hu/marcius

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

Ingyenes online-marketing-képzések 
két helyszínen!

II. KErülETI vállAlKoZóI KlUB

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

Március 20., kedd 9–13 óráig – szövegírási műhely
Március 20., kedd 14–18 óráig – videóforgatókönyv-írás

Március 28., szerda 9–13 óráig – videó

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Március 21., szerda 9–13 óráig – videó
Március 27., kedd 9–13 óráig  – videó

Március 27., kedd 14–17 óráig  – MasterMind

A korai felismerés eszköze  
a mammográfiás szűrővizsgálat. 

A II. kerületben lakó 45–65 éves nők, akiknek utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, 
meghívólevelet kapnak, amin szerepel, 

hogy mikor várják őket a MaMMa Eü. Zrt.-nél 
(1027 Budapest, Kapás u. 22., tel.: 489-0695) 

vizsgálatra.

vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! 
A szűrővizsgálat térítésmentes.

A lehetőség adott! Éljenek vele!
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A Fény utcai piac ismét jótékonysági akciót indít, amivel a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány számára gyűjt tartós élelmiszert, ruhát, játékot március 26-ig a piac 
területén kihelyezett gyűjtődobozokba. 

A Fény utcai piac tavaly decemberi jótékonysági akciója során 331 darab 200 
literes zsáknyi tartós élelmiszer, ruha, játék gyűlt össze, amit a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány osztott szét a rászoruló családok között. A piac megismétli jótékonysági 
kezdeményezését, hogy húsvétra is segíthessen a családoknak. Ahogy karácsonykor, 
a piac maga is tesz felajánlást, és zöldséget, gyümölcsöt küld a rászorulóknak.

– A karácsonyi jótékonysági akció során elképesztő mennyiségű játék, élelmi-
szer, ruha gyűlt össze, amiért nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített 
– mondta el lapunknak Kiss Ferenc, a Fény utcai piac ügyvezetője. Hozzátette: 
bíznak benne, hogy most is sokan állnak az ügy mellé.
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Mitől más, mitől új az, amit Önök kí-
nálnak?

A Rege Residence-ben az a célunk, hogy 
lakóink más szemlélettel gondoljanak az 
öregedésre, mint az általános vélekedés. 
Hiszünk benne, hogy az életnek ebben a 
szakaszában is lehetőség van a kiteljese-
désre, boldogságra. Egy kutatás szerint az 
emberek nem az idősödés, hanem az ahhoz 
társított sztereotípiák miatt szoronganak. 
Az  idősödés egy természetes folyamat, 
küzdeni nem az életkorunk előrehaladása, 
hanem az előítéletek ellen kell. Mi a Rege 
Residence-ben úgy gondoljuk, hogy min-
den életkornak megvan a maga szépsége 
és időskorban is szabad, sőt kell játszani, új 
tevékenységeket kipróbálni, tanulni, új ba-
rátságokat kötni, de akár szerelemre találni. 

Milyen programokkal tervezik segí-
teni, hogy a lakókból összetartó kö-
zösség váljon?

A közösségbe tartozás, egy motiváló 
társaság belső erőt és tartást ad az em-
bereknek.

Ha a környezetünkben aktív kortársakkal 
vagyunk körülvéve, az bennünket is magá-
val ragad. A Rege Residence-ben a jó kö-
zösség mellé még a különféle szórakozási 
lehetőségek is karnyújtásnyira vannak, így 
az aktívan töltött időskor lakóink életstílu-
sává válik. Sokféle lehetőséget kínálunk, 
a kézműves programoktól a csapatépítő 
játékokon át a tánctanfolyamokig. Tudta, 
hogy a rendszeres tánc 76%-kal csökkenti 
a demencia kockázatát? A tánc a testmoz-
gás egyik legkíméletesebb formája, segít 
a mozgáskoordináció és az egyensúly fej-
lesztésében.

Szeretnénk kórust is szervezni és kapcso-
latot építeni más kórusokkal országhatáron 
belül vagy akár azon túl is.

A tanulásra milyen lehetőséget tud-
nak biztosítani? 

Többféle ismeretterjesztő előadást ter-
vezünk a Rege Residence-ben különböző 
témákban, mint az egészséges életmód, 

környezetvédelem, érdekességek a tudo-
mányban, filmvetítések, úti beszámolók. 
Számítunk a lakók aktivitására, és igény sze-
rint alakítjuk az előadások tematikáját. De 
gondolkodunk nyelvtanfolyamok indításán 
is, hiszen a nyelvtanulás az egyik legjobb 
módja a szellemi frissesség megőrzésének. 
Ma már nem kerülhetjük el az online vilá-
got, ezért tervezünk az internethasználattal 
és számítógép-kezeléssel kapcsolatos kép-
zést, hogy lakóink biztonsággal használhas-
sák a szobákban elhelyezett laptopot.

Ez mind nagyon jól hangzik! Akkor 
már csak egy kérdésem lenne. Mikortól 
lehet beköltözni?

A Rege Residence nyitását 2018 második 
felére tervezzük, jelenleg az épület teljes 
felújítása zajlik. 

Bemutatószobánk és az épület lob-
by része megtekinthető, szeretettel vár-
juk az érdeklődőket a helyszínen. Idő-
pontot egyeztetni az ingyenesen hívható 
06-80-500-500-as telefonszámon lehet, de 
szintén ezen a számon állunk további in-
formációval az érdeklődők rendelkezésére.

Életstílus, ami jár Önnek!
A Budai Polgár előző számában 
jelent meg az a PR-cikk, amely az 
évek óta zárva tartó Hotel Rege 
megújulásáról és új tartalommal 
való megtöltéséről szól. A Rege 
Residence új életstílust kínál szép-
korúaknak. A részletekről az aláb-
biakban tudhatnak meg többet az 
intézmény programszervezőjétől, 
Balatoni Annától.

Balatoni Anna (56), a Rege Residence program-
szervezője a turisztikában szerzett 30 éves ta-
pasztalatára alapozva szervezi a lakók számára 
a tartalmas és vonzó programokat

Aktív közösségi élet 
a Rege Residence-ben
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Lépjen kapcsolatba Velünk!
Cím: 1021 Budapest, Pálos u. 2.
Tel: +36 80 300 100 (ingyenesen hívható)
www.regeresidence.hu | info@regeresidence.hu
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A patika, ahová érdemes bejönni
Tomcsányiné dr. Dobos 
Adél, a Budagyöngye 
Gyógyszertár vezetője 
nemcsak a lap hasábjain, 
hanem a patikában sze-
mélyesen is szívesen ad 
tanácsot mindenkinek az 
egészséget érintő kérdé-
sekben.
 

A rovat támogatója a megújult 
Budagyöngye gyógyszertár

1026 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 121. földszint, 

nyitva hétfőtől péntekig 8-19, szombaton 8-15 óráig.

Végre itt a naptár szerinti első tavaszi hónap! Ebből 
az alkalomból a melegnek tűnő „ravasz” tavaszi nap-
sütés veszélyeiről, a tavaszi fáradtságról és a kezdődő 
pollenszezonról szólnék.

Csalóka még a napsütés!
Az időjárás kezd tavasziasra fordulni, menjünk is 

minél többször a friss levegőre, mozogjunk, sportol-
junk! Ugyanakkor legyünk óvatosak, hiszen a kora 
tavaszi napfényt ugyan melegnek érezzük, mégsem 
érdemes nagyon nekivetkőzni. A napon sütkérezve csak 
az úgynevezett infrahatásnak köszönhetően magasabb 
a hőérzet, de amint árnyékba kerülünk, vagy egy felhő 
takarja el a napsugarakat, ismét a hideg borzongathat 
minket. A gyerekekre különösen figyeljünk: öltöztes-
sük őket rétegesen, hogy szükség szerint le- illetve 
felvehessenek egy-egy ruhadarabot. A napfény ideális 
D-vitamin-forrás, ennek ellenére ne álljunk le ennek a 
fontos vitaminnak a pótlásával, hiszen többek között 
az immunrendszerünket is védi, ami még támogatásra 
szorulhat a hosszú tél után.

A tavaszi fáradtságról
A kora tavaszi napokban sokan bágyadtak, aluszé-

konyak, gyakran panaszkodnak fejfájásra, szédülésre, 
ingerlékenységre. Ezek a tavaszi fáradtság tünetei, 
amelyek szerencsére könnyen leküzdhetők. Fokozhatjuk 
állóképességünket, frissességünket egy rövid tisztító-
kúrával. Fogyasszunk minél több folyadékot, legalább 
2-3 liternyit naponta, és segítsük a méregtelenítést a 
Budagyöngye Patikában is kapható speciális zöldség- és 
gyümölcslevekkel. Ezek azon túl, hogy egészségesek és 
ízletesek, minden esetben valamelyik szervünk célzott 
méregtelenítését szolgálják, miközben a szükséges vi-
taminokat is pótolják. Jót tesz ilyenkor a friss levegő és 
a napfény is, illetve az olyan tevékenységek, amelyek 
egyszerre ellazítanak és energiával töltenek fel, mint 
például a jógázás vagy a szaunázás. Hasznos segítség 
lehet még a gyógyszertárban kapható sokféle multi-
vitamin-készítmény is.

Indul a pollenszezon
A tavaszi napfény jókedvre derít, a pollenallergiások-

nál viszont már ilyenkor jelentkezhetnek a kellemetlen 
tünetek: tüsszögés, orrfolyás, esetleg a szem irritációja. 
Bizonyos növényfajok – például a mogyoró, az éger, 
a nyárfa – már kora tavasztól szórják finom pollen-
jeiket a levegőbe. Aki allergiás, ne várja meg, amíg 
a tünetei elhatalmasodnak, helyette tanácsos minél 
előbb elkezdenie antihisztamin tartalmú, allergia elle-
ni gyógyszer szedését. Javaslom az olyan új generációs 
készítmények választását, amelyeknél a kellemetlen, 
álmosító mellékhatás már nem érzékelhető. Allergia 
okozta orrdugulás ellen olyan orrsprét kérjünk, amely 

az allergiás időszakban végig használható, ellentétben 
az érszűkítő hatóanyagúakkal, mivel azokat legfeljebb 
7–10 napig lehet csak alkalmazni.

Az Ön egészsége számunkra a legfontosabb!
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Március – Vigyázat, a tavasz ravasz!

A MOZGÁS SZABADSÁGA
díjmentes mozgásszervi vizsgálat áprilisban

at!

A díjm
entes ajánlat 2018 április 1-30. között érvényes

mozgásszervi vizsgálat

MIÉRT
AJÁNLJUK?

A fájdalommentes, örömteli élet mindenkinek jár. Vegye igénybe a II. kerületben 
működő Panoráma Medical Center díjmentes mozgásszervi szűrővizsgálatát!

Időpontra bejelentkezés: +36 1 550 00 44
Cím: 1025 Budapest, Páfrány út 23/b
Tudjon meg többet szakterületeinkről: panoramamed.hu
PANORÁMA MEDICAL CENTER – ÖSSZHANG AZ EGÉSZSÉGÉRT

Személyre szabott kezelési
javaslatot adunk, ami segít a megelőzésben.
Lehetőség a szakértői tanácskérésre.

Az Ön életmódja és fi zikai állapota 
alapján felmérjük, hogy milyen tünet, 
betegség vagy annak veszélye áll fenn 
(porckorongsérv, ízületi kopás stb.)

Mai életvitelünk (pl. tartós ülés) többletterhet 

Ön károsodásokat előzhet meg. 
ró szervezetünkre. Ennek ellensúlyozásával 

PMC_20180316_mozgasszervi_197x133mm_press.pdf   1   2018. 03. 16.   20:08:54
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gradus  
ad publicum

 04. 22.
vasárnap 19.00

MIXTURA  
MUSICALIS

Déri György (gordonka) és  
Eckhardt Gábor (zongora) kamaraestje

Műsoron Bach, Liszt, Bartók, Fauré,  
Saint-Saëns, Weiner és Debussy művei 

SZÉGYEN-
PAD

FRANCIA
FOCISTA

NŐI NÉV

BRIT ZENE-
KAR VOLT

... DEREK
SZÍNÉSZNŐ

ARRAFELE!

NŐI NÉV

VIA ...
(J. KNITTEL)

HARCKOCSI

SZOLM.
HANG

TALÁLKA

TE ÉS ÉN FIZETŐ-
ESZKÖZ

SZŰZ-
VIRÁG

REJTJELEZ

ÉPÜLET-
SZÁRNY

RENDBONTÓ

VUK
ANYJA

FORDÍTOTT

KETTŐS
BETŰ

BELGA
FOLYÓ

VERDI
OPERÁJA
VULKÁN
TORKA

OROSZ
HELYESLÉS

DÉLIGYÜM.

ZODIÁKUS
JEGY

BECÉZETT
FÉRFINÉV

ÉGTÁJ
RÖVIDEN

CSAPADÉK

FÉLÉV!

NŐI NÉV

HASZON-
TALANSÁG

TÁNCOT
JÁR

VASI
HELYSÉG

... IPSO ÚJRAFO-
GALMAZÓ

ÖSZTÖNÖZ

ORVOSI
MŰSZER RÖV

AMERIKAI
MŰHOLD TIP.

TALÁL

KOTORÁSZÓ

HELYÉRE
TESZ

NEHEZTEL

RÁGÓGUMI
MÁRKA

HANNOVER
FOLYÓJA

HŐS-
KÖLTEMÉNY

VERI AZ ESŐ

MAGAD

BÓR
VEGYJELE

TABI
LÁSZLÓ

TONNA

PERZSIA

CSAHOS

VÉS

PORSZÍVÓ
MÁRKA

OLDAL-
IRÁNY

MULATSÁG
HAJÓFAR

ERREFELE!

AULA

KISS ...
KATE

... ISTVÁN
ÉNEKES

RÓMAI 50

ELEKTRO-
MOSSÁG

ELMÚLIK
AZ IDŐ

ELTELÍT
AZ ÉTEL

RUHA-
KELLÉK
NÁTRIUM
VEGYJELE

RÖVID
MORZEJEL

TÁRGYRAG

N1

2

A rejtvény fő soraiban Mihail Solohov szavait rejtettük el. 
A 2018/2. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Hinned kell magad-
ban, ez a titok”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olva-
sónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a mixtura musica-
lis című koncertre, ami április 22-én 19.00 órakor lesz a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Tardi Piroska, Tóth Beat-
rix és Turzán Hajnalka. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen, az 
előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál, a 
nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár 
rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikke-
rulet.hu címre legkésőbb 2018. március 31-ig.

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.

Radovin Hidegkút anno 2001
Szeresse és támogassa a helyit, vásárolja meg 
kedvenc borait Buda kedvenc borkereskedésében!

Látogasson el üzletünkbe, mutassa fel az újságot és 
vegye meg kedvenc borait 15% kedvezménnyel.

Ha pedig inkább otthonról vásárolna, nézzen 
szét a webáruházunkban (www.radovin.hu), 
válasszon ki legalább 3 bort és használja a Budai 
Polgár kuponkódot a 15%-os kedvezményért!
A kupon és a bolti kedvezmény egyszeri alkalommal használható fel mini-
mum hárompalackos vásárlás esetén. Csak borokra vonatkozik. Végleges 
árú termékekre nem érvényesíthető. Más kedvezményekkel és akciókkal 
nem összevonható. A készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes.

radovin hidegkút
1028 Budapest, Hidegkúti út 71.
Telefon: (1) 274-6129
hidegkut@radovin.hu

www.radovin.hu

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését várjuk jelentkezését
a 06 30 600-3482 telefonszámon vagy önéletrajzát a hr@opus-kft.hu e-mailcímen.

takarítói 
pozíció betöltésére

Feladatok: • Takarítói feladatok ellátása különböző munkaterületeken.
Amit elvárunk: • Igényes, precíz munkavégzés
• Megbízhatóság • 1-2 év szakmai tapasztalat

Amit kínálunk: • Jó munkahelyi légkör • Teljes és részmunkaidős állás
• Nappali vagy éjszakai munkavégzés • Hosszú távú munkalehetőség

A közel 40 éve működő, magyar tulajdonú

szolgáltatási területeire munkatársakat keres
cégcsoport
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2018. március 31-én.
Lapzárta: keretes – március 21., apró – március 23.

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. A két ünnep között zárva.
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. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénz-
fizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap 
24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
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 hirdetes@
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 hirde-
tésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MUNKA 
A II. kerületi I. Sz. Gondozási Központ 
házi segítségnyújtás területére szociális 
gondozót keres. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal lehet az egyesgondozasikoz-
pont@gmail.com e-mail-címen.

A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON 
GONDOZÓ, ÁPOLÓ MUNKATÁRSAT 
KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL. JE-
LENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ-
ZAL A szentlujza@t-online.hu VAGY A 
466-5611-ES TELEFONSZÁMON LEHET.

Bölcsődei dajkákat keresünk felvételre 
a II. kerületi Egyesített Bölcsődék intézmé-
nyeibe. Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal a marika.kasa@invitel.hu email címen 
lehet. Tel.: 06 20 218-3268

Szakképzett kisgyermeknevelőket ke-
resünk felvételre a II. kerületi Egyesített 
Bölcsődék intézményeibe. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a marika.kasa@invitel.
hu email címen lehet. Tel.: 06 20 218-3268

Az Amerikai Iskola (Nagykovácsiban) 
takarítókat keres 8 órás vagy részmun-
kaidős állásban. Azonnali belépési lehe-
tőség. Érdeklődni Németh Juditnál lehet 
a 06 30 274-5332-es telefonszámon, ill. 
az önéletrajzokat várjuk a hvass@aisb.
hu e-mail-címre.

A Kolozsvár Utcai Óvodába és Hű-
vösvölgyi úti tagóvodába óvodape-
dagógusi állásra várunk jelentkező-
ket. Jelentkezés a 06 20 628-1717-es 
telefonszámon.

A Községház Utca Óvoda óvodape-
dagógus álláshely betöltésére 3 fő 
óvónőt keres 2018. augusztus 27-i kez-
déssel. Érdeklődni lehet Sándorfi Lászlóné 
óvodavezetőnél a 376-5476-os telefon-
számon, valamint az ovoda.kozseghaz@
ecom.hu e-mail címen.

Szakácsnőt keresünk azonnali kez-
déssel a II. kerületi Egyesített bölcsődék 
Budagyöngye bölcsődébe. Jelentkezni 
lehet fényképes önéletrajzzal a buda-
gyongyebolcsi@budagyongyebolcsi.t-on-
line.hu email címen. Tel.: 376-6016, 06 
20 219-1611

Konyhai kisegítőt keresünk bölcső-
débe 8 órás állásra azonnali kezdéssel 
a Pasaréti bölcsődébe. Jelentkezni lehet 
fényképes önéletrajzzal az marika.kasa@
invitel.hu email címen. Tel.: 355-7419, 06 
20 218-6313

II. kerületi, Hűvösvölgyi úti fodrászat-
ba aktív, dolgozni szerető nyugdíjas 
hölgyet keresünk HAJMOSÓI állásba. 
Tel.: 06 70 360-9943

Takarító kollégát keresünk a Kolo-
sy tér (II. kerület) közelében lévő 
iroda napi takarítására. Munkaidő: 
20.00–23.00 (hétfő--péntek). Tel.: 06 
20 961-8366

II. KERÜLETI LAKOS SZÉKELY EZER-
MESTER GONDNOKI ÁLLÁST KERES. 
TEL.: 06 30 388-7775

II. kerületi lakos vagyok, kerületen 
belül lépcsőház-takarítást vállalok. 
Társasházban vagy lakóparkban. Tel.: 
06 70 624-2704

Bejárónőt keres igényes egyszemélyes 
háztartás Bimbó úti buszmegállónál. 
kapufa11@gmail.com vagy SMS: +3630 
565-5054

VENDÉGLÁTÓIPARI BERENDEZÉSEK 
FORGALMAZÁSÁVAL ÉS SZERVIZE-
LÉSÉVEL FOGLALKOZÓ NAGY MÚLTÚ 
VÁLLALKOZÁS NAGYKOVÁCSIBAN RAK-
TÁRVEZETŐ POZÍCIÓBA KERES MUNKA-
TÁRSAT. JELENTKEZÉS MÓDJA: FÉNY-
KÉPES ÖNÉLETRAJZZAL AZ info@hotex.
hu E-MAIL-CÍMRE. TEL.: 06 26 356-653

 OKTATÁS 
Gyermekpszichodráma a Széll Kálmán 
térnél 5–7 éves gyermekeknek ked-
denként 16.00–16.50-ig, az ODU-ban 
(Krisztina krt. 15.) március 13-tól. 
odubuda.hu Tel.: 06 20 824-4703

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több 
éves külföldi tapasztalattal NÉMET-, 
ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, érett-
ségire, nyelvvizsgára felkészítést és 
társalgást vállal felnőtteknek és ta-
nulóknak minden szinten. Tel.: 06 30 
373-8069

Matematika-, fizikatanítás általános és 
középiskolásoknak szaktanártól, referen-
ciákkal. Tel.: 06 30 461-8821

MATEMATIKA-, FIZIKA-, KÉMIATANÍ-
TÁS, KOMPETENCIA-FELKÉSZÍTÉS MIN-
DEN SZINTEN ÖNNÉL! Tel.: 06 70 222-
2257

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érett-
ségire, felvételire való felkészítés gya-
korlott középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 
264-5648

 INGATLAN 
ENERGETIKAI TANÚSÍTÁST VÁLLALOK 
24 ÓRÁN BELÜL, ÁFAMENTESEN. TEL.: 
06 30 655-7825

KERESEK eladó, vagy minimum egy évre 
bérelhető lakást. Tel.: 06 30 729-7546

A II., Kapy utcában 41 m²-es, 1,5 szo-
bás tetőtéri modern kis lakás kiadó. 
Bérleti díj: 130 000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 
06 20 932-5005

A II. KERÜLETBEN KERESEK ELADÓ LA-
KÁST KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL! AKÁR 
FELÚJÍTANDÓT IS! VÁROM HÍVÁSÁT!!! 
TEL.: 06 30 967-3067

VESZEK 35--45 m²-es jó állapotú la-
kást a kerületben. Tel.: 06 20 936-
1549

Diplomaták és külföldi üzletemberek 
részére keresek lakást, házat, ikerhá-
zat hosszú távú bérlésre. Tel.: 06 30 
924-7165

Keresünk 50 m² körüli, 1,5--2 szobás, 
zöldövezeti, emeleti, világos, erkélyes 
lakást Kuruclesen, Pasaréten, Rózsadom-
bon. Tel.: 06 30 559-5064

Eladnám vagy nagyobbra cserélném II. ke-
rületi két szobás panorámás lakásomat 
(erkély nincs). Tel.: 06 30 823-8909

A II., Gábor Áron utcában panorámás, 
bruttó 126 m²-es, három szobás tető-
téri lakás gépkocsibeállóval eladó. 78 
M Ft. Tel.: 06 30 960-8862

II., Pasarét mellékutcájában 130 
m²-es, panorámás sorházi lakás ga-
rázzsal, kocsibeállókkal eladó. 125 M 
Ft. Tel.: 06 30 960-8862

A II., Herman Ottó úton felújított ház-
ban 78 m²-es I. emeleti három szobás, 
teraszos, jó állapotú lakás garázzsal 
vagy anélkül eladó. 68 M Ft. Tel.: 06 
20 932-5005

A Pasaréten II. emeleti 142 m²-es felújí-
tandó Bauhaus jellegű lakás terasszal, ga-
rázzsal tulajdonostól eladó. Irányár: 85 M 
Ft. Tel.: 06 30 438-9320

ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek 
jó infrastruktúrával, panorámával tu-
lajdonostól 47,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 
06 30 257-0257

AZ IPARMŰVÉSZETI EGYETEMNÉL 136 
m²-ES, EMELETI LAKÁS EGY SZINTEN, 
KÉTLAKÁSOS VILLÁBAN 65 900 000 
Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

Apróhirdetések
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A XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLI-
PÓTVÁROSBAN elegáns BAUHAUS-HÁZ 
46 m²-es két szobás, magasföldszinti, 
csöndes, PARKRA NÉZŐ lakása tulaj-
donostól eladó. 39,9 M Ft. Ingatlano-
sok kizárva. Tel.: 06 20 509-8018

A XII., Krisztina körúton várra panorá-
más, IV. emeleti (lift van), 55 m²-es két 
szobás, jó állapotú, cirkófűtéses lakás 
eladó. 36,5 M Ft. Tel.: 06 20 935-0018

A XII., Patkó utcában 125 m²-es két 
szintes, öt szobás lakás garázzsal el-
adó 96 M Ft-ért. Tel.: 06 30 960-8862

Balatonszemesen 1411 m²-es saroktelken 
2,5 szobás komfortos, pincés ház eladó. 
Tel.: 06 20 924-9428, 06 20 364-3332

Kehidakustányban a termálfürdővel szem-
ben 42 m²-es teljesen berendezett erké-
lyes lakás eladó! Tel.: 400-0440, 06 70 
299-3400

AUSZTRIÁBAN, AZ OLASZ HATÁRNÁL 
(TARVISIO) 65 m²-ES, GYÖNYÖRŰ, 
PANORÁMÁS ÖRÖKLAKÁS ELADÓ. 
(ESETLEG CSERÉLHETŐ MAGYAROR-
SZÁGIRA). b.06702100553@gmail.
com Tel.: 06 70 210-0553

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SE-
GÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 
15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉ-
TER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-
TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, 
FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI 
ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZ-
TOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., 
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 
30 222-3016

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszázs. 
Szakrendelőkben, a Fény u. 10. alatti fod-
rászatban vagy az Ön otthonában. Csipak 
Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETI-
KA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, 
ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHO-
NÁBAN. HÁZASPÁROKNAK KEDVEZ-
MÉNY. Tel.: 06 30 206-4801

PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS 
KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁN-
DÉK! Tel.: 06 20 806-7783

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI 
GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy 
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, 
garanciával. Tel.: 06 30 921-0948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületiek-
nek azonnal. Több évtizedes gyakor-
lattal, falbontás nélkül. Tel.: 227-
7210, 06 30 940-0748

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, közpon-
tifűtés-szerelés, ázások, csőtörések 
megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20 
491-5089

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécé-
tartályok cseréje, javítása. Anyagbeszer-
zéssel. Tel.: 06 30 655-8074

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ-
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javí-
tása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel.: 06 30 447-3603

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁ-
LYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JA-
VÍTÁSA. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 980-7564

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, 
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL 
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – EN-
GEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. 
PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARAN-
CIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 
258-0000

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások 
megszüntetése. Balázs János épület-
gépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 
06 20 917-0697

Tisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtésszere-
lés, duguláselhárítás garanciával, elérhető 
áron. Rózsa Sándor. Tel.: 06 20 433-1628

VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TAR-
TÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS. II. KER. INGYE-
NES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 315-2825

GÁZ–VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, 
FÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍ-
TÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. 
Tel.: 06 20 546-6304

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

Villanyszerelő–elektrikus vállal hibaelhá-
rítást, javítást, teljes felújítást. Kapcsoló, 
konnektor, kismegszakító, áramvédő (FI) 
relé, elosztószekrény-csere! Kérem, hív-
jon! Kendrik Tamás. Tel.: 06 30 456-6557

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ által 
minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 
20 934-4664

VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, 
kapcsolók, lámpák cseréje, garanciá-
val. Boda Zsolt villanyszerelő mester. 
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, 
FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSO-
LÓK, LÁMPÁK SZERELÉSE, KÁBELEZÉ-
SE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉ-
MÉNY-ÉPÍTÉS, KONDENZÁCIÓS KA-
ZÁNOK BEKÖTÉSE, SZAKVÉLEMÉNY, 
ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814

 LAKÁS-SZERVIZ 
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, 
kőműves munkák, festés-mázolás, ve-
szélyelhárítás, tűzfalak felújítása, dryvit-
szigetelés, bádogozás. Tel.: 273-1857, 06 
20 471-1870

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

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, 
bádogos-tetőfedő munkák. Garancia, re-
ferencia. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

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

SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK 
BELSŐ MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES 
KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 
264-7752

KÉMÉNYBÉLELÉS MOSOLYGÓS ÁRAKON, 
ÜGYFÉLBARÁT MUNKAVÉGZÉS, MIND-
EZ CSAK CSIPETNYI KOSSZAL, AZ ÖN 
IGÉNYEIT FIGYELEMBE VÉVE. botoske-
meny@gmail.com TEL.: 06 20 624-0601

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TA-
PÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍ-
TÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰ-
VES, LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK, 
VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS, 
GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 
202-2505, 06 30 251-3800

Szobafestést, mázolást, szennyvízcsator-
na kiépítését, kisebb-nagyobb munkákat 
vállalok. Tel.: 06 70 539-9584

Festés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000 Ft-tól, 
duguláselhárítás. Minőség, garancia! fes-
toguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

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

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁ-
ZÁST, PARKETTÁZÁST, CSEMPÉZÉST, 
VALAMINT TELJES KÖRŰ LAKÁSÁT-
ALAKÍTÁST VÁLLALUNK GARANCI-
ÁVAL, REFERENCIÁVAL. Tel.: 06 70 
632-3491

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

ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTO-
ROK, AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍ-
TÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI 
ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

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

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

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

facebook.com/budapest2

34 500

Köszönjük!

FAcEBooKon
A II. KErülET
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A Budapesti 
Szent Ferenc Kórház 

Alapítványa 
(Széher úti kórház)

tisztelettel kéri, hogy 
adója 1%-át ajánlja fel 
alapítványunk javára, 

kórházunk támogatására.
Adószám: 18083172-1-41
Kérjük segítsen, hogy segíthessünk!
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ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, 
VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, 
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, 
TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁL-
MENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247

Zárszerviz vállal asztalos munkát, aj-
tók, ablakok, szekrények illesztését, 
zárcseréit, pántok, zsanérok cseréjét, 
küszöbök készítését, szigetelését. 
Tel.: 251-9483, 06 20 381-6703

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyi-
tó automatikák, zárszerelés, lakatos 
munkák, kerítések. frimari53@gmail.
com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 
978-7429

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablak-
doktor.hu 24 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, il-
lesztését, zárak cseréjét, festését, 
üvegezését, szigetelését garanciával. 
A felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. 
Tel.: 06 70 550-0269

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 
000 Ft-tól, WC: 18 000 Ft-tól,kamerás cső-
vizsgálat 15 000 Ft-tól, festés-tapétázás.  
Tel.: 06 70 250-9132

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGA-
TÓGÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁR-
IDŐVEL, GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. 
TEL.: 06 20 937-8110

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGI-
TÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 
201-5368, 06 20 537-6281

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

TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LE-
MEZLEJÁTSZÓK, HIFITORNYOK, JA-
VÍTÁSA, SZERVIZELÉSE HELYSZÍNEN. 
TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

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

 REDŐNY 
REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden 
fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, 
napellenzőt, szúnyoghálót. II. Kerület Kár-
tya elfogadóhely. Tel.: 370-4932

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

REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNI-
CSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁ-
SA, SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE. TARI IST-
VÁN. Tel.: 06 20 546-6304

 TÁRSASHÁZAK 
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLAL-
JUK. METZ MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395

II. kerületi hölgy vagyok, kerületen 
belül lépcsőház-takarítást vállalok. 
Társasházban vagy lakóparkban. Tel.: 
06 70 624-2704

 SZOLGÁLTATÁS 
Háztartásvezetést, kis- és nagytakarítást, 
gondozást, eltartást, kutyasétáltatást vál-
lalok. Tel.: 06 30 710-2265

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

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL-
DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GA-
RANCIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. 
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-
1802, 06 30 999-8619

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

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti 
Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és 
a Szerb Antal utca sarkán lévő fodrá-
szatban szeretettel várja régi és új ven-
dégeit. Tel.: 06 70 224-3725, 274-2451

A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ 
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROS-
NÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) a Pasaréti 
út 53. (Gábor Áron utca sarok) alatti 
fodrászatban szeretettel várja régi és 
új vendégeit.

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öreg-
kertek ifjítását, metszést, permetezést, fa-
kivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csa-
ba. Tel.: 06 20 970-7506

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Met-
szés, permetezés, favágás, gyepesítés, 
térkövezés, tereprendezés, kerítésépítés. 
Ingatlanok teljes körű, köműves, szige-
telési, festési, tetőjavítási munkák elvég-
zése. Reális áron! www.telekrendezes.hu 
Tel.: 781-4021, 06 20 259-6319

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

Kertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, 
szállítás. Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 30 852-
3349

Fakivágás, fagondozás kerületi vál-
lalkozástól, zöldhulladék aprítása, 
szállítás, tuskómarás. Boda János okl. 
kertészmérnök, www.greenarbor.hu 
Tel.: 06 30 907-5948

Teljes körű kertgondozás kertészmér-
nök csapattól korrekt áron, zöldhul-
ladék-szállítással. www.greenarbor.
hu Tel.: 06 30 907-5948

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBE-
CSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGE-
KET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 
06 30 456-3938

A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉ-
GISÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉR-
JE FOTÓ ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! 
www.visnyei.hu Tel.: 06 20 980-7570

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, 
bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, 
kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat, 
lakberendezési tárgyakat. Teljes hagya-
tékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307, 
06 30 462-8883

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ-
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANG-
SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, 
CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, 
BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 
597-8280

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes-
lapot, papírrégiséget, régiségeketvá-
sárolunk és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

19--20. századi magyar és külföldi mű-
vészek festményeit keressük megvételre 
készpénzért gyűjtők, befektetők részére. 
Nemes Galéria, 1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 3. E-mail: nemes.gyula@nemes-
galeria.hu Mobil: 06 30 949-2900 Tel.: 
302-8696

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁ-
ROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRON-
ZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES 
HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEG-
MAGASABB ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJ-
TALAN. herendi77@gmail.com Tel.: 06 
20 280-0151

Egész évben számíthat ránk! A Louis 
galériát tekintse meg az interneten 
(35 éves gyakorlat). Készpénzért vá-
sárolok tört- és fazonaranyat, ezüs-
töt, brilles ékszereket, kar-, zsebórá-
kat, borostyánt, herendi porcelánt, 
festményt, antik bútort, hagyatékot. 
Kérem, jöjjön el hozzánk,vagy hív-
jon bizalommal! Margit krt. 51--53. 
Üzleti telefon: 316-3651, 06 30 
944-7935. Gyűjtők gyűjteményét 
vásárolom.

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. 
ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL 
MINDEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐ-
NYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, POR-
CELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, 
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BO-
ROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. 
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR 
HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 
20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűj-
teményem kiegészítésére magas áron 
vásárolok. Tel.: 325-6753

Könyveket, könyvtárakat, régi, újat an-
tikváriumunk vásárol, díjtalan kiszállás-
sal. Tel.: 06 20 425-6437

Készpénzes felvásárlás! Minden, ami 
antik, érdekel. Festmény, bútor, óra, por-
celán, ezüst, rádió, ékszer-bizsu. Tel.: 06 
20 530-7467

Régi, retró, antik játékok azonnali kész-
pénzes felvásárlása! Hétfőtől péntekig, 
10--18-ig. Regiment Játéküzlet, 1066 
Teréz krt. 32. Tel.: 302-8751

 EGYÉB 
Idősek Otthonába várjuk szeretettel 
2018 májusi beköltözéssel ápolást, 
gondozást igénylő idősek jelentkezé-
sét igényes, családias környezetben Vas 
megyei bentlakásos elhelyezéssel. Tel.: 
06 30 580-9301

FIATAL, STABIL EGZISZTENCIÁJÚ ÉR-
TELMISÉGI HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉ-
KI SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 70 
252-4897

II. KERÜLETI, STABIL EGZISZTENCI-
ÁJÚ HÖLGY ÉLETJÁRADÉKI, ELTAR-
TÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 
30 377-9552

Féltő, gondoskodó VIP-s tartási sze-
ződést kötne idős személlyel budai 
értelmiségi házaspár. Tel.: 06 30 
277-6622

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

FARMER DIVAT, Margit krt 69. Kezdje a 
tavaszt egy új nadrággal. Nyitvatartás: 
Hétköznap 10--18, szombat 10--13. Tel.: 
212-4163

Chrysler Saratoga személygépkocsi 
eladó megkímélt állapotban első tu-
lajdonostól. Benzines, bordó, nagy tel-
jesítmény. Irányár: 180 000 Ft. Tel.: 06 
30 940-3937

Kedves egyedül élők. Ösztönző segít-
séget ajánlok rekreációs vagy rehabi-
litációs mozgásterápiához, kultúrprog-
ramokhoz, egészséges táplálkozáshoz, 
vidám beszélgetésekhez. A megbízható, 
pontos seniormentor ... hogy legyen JÓ 
élni. Tel.: 06 70 406-5835

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Nyá-
ron is kötöttben! Divatos, egyedi, 
kézi kötött, horgolt ruhadarabok 
rendelésre, nagy fonalválaszték-
kal, saját fonalból is. www-kotode.
hu Tel.: 356-6009
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előzze meg a bajt!
Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében beszélőket?

Ha igennel válaszolt a kérdésekre, 
Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek. 
Kérjen időpontot ingyenes Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba 2018. március 19-től 30-ig.

Amplifon Hallásközpontok

II., Budagyöngye Bevásárlóközpont Tel.: 06 1 221 55 66
II., Margit krt. 31-33. Tel.: 06 1 336 02 98
III., Bécsi út 52. Tel.: 06 1 439 18 97

amplifon.hu
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30. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

ZÖLDFÜSZERES HEGYI 
ÉRLELT SONKA

3.999 ft/kg

SERRANO SONKA
8.458

3.999 ft/kg

LE JAMBON GRILLÉ
FŐTT SONKA

5.900

2.490 ft/kg

LENGYEL 
TANYASI SONKA

5.990

1.999 ft/kg

KEMENCÉBEN 
SÜLT SONKA

6.998

3.999 ft/kg

FŐTT SONKA OLIVA-
OLAJON NEVELT 

DUROC SERTÉSBŐL

3.999 ft/kg

NYUSZIS 
PÁRIZSI

3.999 
ft/kg

PÁRMAI SONKA
10.705

5.999 ft/kg

PROSCIUTTO COTTO 
GRAN ROSA

2.990

1.999 ft/kg
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WIESBAUER 
BORJÚ PÁRIZSI

2.699

1.590 ft/kg

FALUSI 
KÖTÖZÖTT SONKA

4.990

3.990 ft/kg

WIESBAUER 
GOURMET SONKA

2.990 ft/kg

HARTAI 
PARASZT SONKA

2.600

1.890 ft/kg

HARTAI 
KÖTÖZÖTT SONKA

3.890

2.490 ft/kg

VIDÉKI HÁZI
PARASZTSONKA

4990

3.990 ft/kg

EREDETI FRANCIA 
BRIE ST. BENOIT

3.250

1.999 ft/kg

SZEGA TRAPPISTA SAJT
1.399

1.099 ft/kg

EREDETI ÍR CHEDDAR

1.999 ft/kg
EREDETI FRANCIA 

EMMENTÁLI

1.999 ft/kg

EREDETI 
HOLLAND 

EDAMI

1.299 ft/kg

SZEGA KOLBÁSZ
CSEMEGE, CSÍPŐS

4.580

3.249 ft/kg

ÚJHAGYMA

199 ft/csomó
RETEK

139 ft/csomó

SZEGA TOJÁS
M-ES MÉRET

39 ft/darab

PICK BÉKEBELI 
KÖTÖZÖTT SONKA

2.399 ft/kg

M AGYA R 
H Ú S K É S Z Í T-
M É N Y E K
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32. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

Minden este és hétvégén FRISSEN FACSART NARANCSLÉ!

Minden este, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

+36 1 438 9090  |  +36 20 999 7708
trofeamargithid@gmail.com

Látványkonyhánkban az állandó

választék mellett marhabélszín, lazac,

vörös tonhal, tintahal és 

KIRÁLYRÁK IS BENNE VAN A FIX ÁRAINKBAN!


