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Ugyan szűk körben, de
átadták az idei

díszpolgári kitüntetéseket
és II. Kerületért Emlékérmeket.

(4-5. oldal)

Új zöldmegállók 
létesültek,

készül a Fillér utcai 
kis park

és több száz 
fát ültettek.

(8-9. oldal)

Megmozdult a II. kerület: az önkormányzat és 
a kerületi lakók összefogásának köszönhetően 

idén olyan gyermekeknek is lesz karácsonyi ajándéka, 
akiknek legtöbbször semmi se kerül a fa alá. (14. oldal)

Teljesítsünk egy
karácsonyi kívánságot!

Nehéz körülmények között élő gyerekeket

kérdeztünk arról, mit szeretnének kapni karácsonyra.

Konkrét kívánságaikat összegyűjtöttük,
és arra kérünk, segíts teljesíteni azokat!

Tegyük szebbé az ő karácsonyukat is!
A kívánságok listája megtalálható a II. kerület honlapján:
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Ünnepi melléklettel kívánunk
minden Kedves Olvasónknak
– a nehéz körülmények ellenére is –

békés, meghitt és áldott ünnepeket!
Összeállításunk a 14–29. oldalon.

Tovább zöldül a II. kerület

Élettel telik meg
Buda kapuja:

elindult a Margit-negyed részletes 
koncepciójának kidolgozása.

(6-7. oldal)
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Az önkormányzat segít
a gyógyszerek
kiváltásában

Telefonos
lelkiszolgálatok
Ha úgy érzi, hogy magányos, nincs kivel 
megosztania gondolatait, aggodalmait, 
félelmeit, vagy nincs, aki meghallgassa, a 
II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont munkatársai segítséget nyújtanak 
hétfőtől csütörtökig 10–16 óráig, pénte-
ken 10–14 óráig a (06 1) 225-7956-os 
telefonszámon. A megadott számot a 
kollégák visszahívják.

TovábbI InGyenesen hívhaTó
lelKIseGély-szolGálaToK:

Magyar lelki elsősegély Telefonszolgála-
tok országos egyesülete (LESZ): 116-123, 
06 80 810 600 (éjjel-nappal hívható).
Ifjúsági elsősegély: 137-00 (17–21 óra 
között).
Kékvonal (gyermek- és ifjúsági telefon-
szolgálat): 116-111 (éjjel-nappal hívható).
DélUtán alapítvány: 06-80-200-866 
(mindennap 18–21 óra között; 40 éven fe-
lülieknek). Cseten és e-mailben korhatár 
nélkül. www.delutan.hu.

Szűrték az óvodai, bölcsődei 
és iskolai dolgozókat

Friss gyümölcs az egészségügyi intézményeknek

Ha elmúlt 65 éves és segítségre van szüksége 
gyógyszerei kiváltásában, házhoz szállításában, 
hívja a II. Kerületi Önkormányzat ügyfélszolgálatát 
a (06 1) 346-5600-s telefonszámon (4-es menü-
pont). A hívásokat az önkormányzat kollégái 
ügyfélfogadási időben fogadják (hétfő: 8–12 és 
13–17, kedd: 8–12 és 13–16, szerda: 8–12 és 
13–18, csütörtök: 8–12 és 13–16, péntek 8–13 
óra között). Ha egyéb területen is segítségre szorul, 
kérjük, jelezze az önkormányzat munkatársának!

II. kerületi és kerületieket ellátó egészségügyi 
intézményeknek visz rendszeresen gyümöl-
csöt a II. Kerületi Önkormányzat és a Fény 
utcai piac. Az akcióval a kerületieket is gyó-
gyító egészségügyi dolgozóknak szeretnének 
segíteni. Őrsi Gergely 
polgármester el-
mondta, az egész-
ségügyi dolgozók 
a szokásosnál is 
komolyabb ter-
helés alatt 
végzik mun-
kájukat a 
járvány miatt, 
és ilyenkor ke-

vesebb lehetőség jut a kiegyensúlyozott 
táplálkozás biztosítására. – Éppen ezért úgy 
döntöttünk, hogy gyümölcsszállítási akcióval 
is szeretnénk megköszönni azt az áldoza-
tos munkát, amit értünk végeznek. A gyü-

mölcsöt a Szent János Kórháznak, a 
Budai Gyermekkórház-

nak, a Szent Ferenc 
Kórháznak, a Bu-

dai Irgalmasrendi 
Kórháznak és a 
Kapás utcai ren-
delőintézetnek 
juttatjuk el de-
cember elejétől 
– tette hozzá.

Ahogyan arról előzőleg beszámoltunk, az elmúlt 
időszakban az önkormányzat több alkalommal 
végzett koronavírus-tesztelést a II. kerületi 
bölcsődékben, óvodákban és szociális intéz-

ményekben. Az  önkormányzati után központi 
szűréssel folytatódott a II. kerületi tesztelés de-
cember elején, amelyek során kilenc bölcsődei 
vagy óvodai dolgozónkról derült ki, hogy elkapta 
a fertőzést. Óvodáinkban és bölcsődéinkben 324 
tesztet végeztek. Minden pozitív esettel kapcso-
latban az EMMI intézkedési tervének megfele-
lően jártak el az érintett intézmények.

Sajnos, több esetben kellett átállni digitális 
oktatásra, illetve rendkívüli szünetet elrendelni 
egy-egy osztály vagy csoport esetében is. Rend-
kívüli szünet volt a Budenz József Általános Is-
kola és Gimnáziumban és a Klebelsberg Kuno 
Általános Iskolában december 2–14-ig, a Kitai-
bel Pál Utcai Óvoda egy csoportjában november 
25-től december 4-ig, a Százszorszép Óvoda 
Fillér u. 29. esetében két érintett csoportban, 
illetve a Budakeszi Úti Óvodában egy csoportban 
december 2–11-ig, valamint a Völgy Utcai Öku-
menikus Óvodában november 23–27-ig. 

A II. kerület zsúfoltabb közterületein a 
parkolóőrök „mikuláscsomag” helyett 
maszkot osztanak. A maszk a vírus 
elleni védekezés egyik fontos eszkö-
ze, viselése hozzájárul ahhoz, hogy 
vigyázni tudjunk egymásra, és gátoljuk 
a vírus terjedését. Ha valaki elfelejtett 
magával maszkot vinni, a sajátja el-
szakadt vagy összekoszolódott, kérhet a 
speciális mellényt viselő parkolóőröktől. 
A II. Kerületi Önkormányzat a jelenlegi 
helyzetben is igyekszik valamennyi 
dolgozóját megőrizni, nem bocsát el 
senkit a járvány miatt. A kerületi parko-
lóőrök segítenek a városrendészeknek 
a gyalogosbiztonságot veszélyeztető 
szabálytalankodókkal szemben, és je-
lentik a közterületi problémákat.

Maszkot osztanak a parkolóőrök
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Önkormányzati döntések
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján – a tavaszi időszakhoz 
hasonlóan – az önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 
eljárva a polgármesterek hoznak döntést. A járvány miatt nem ülésezhet a kép-
viselő-testület, azonban Őrsi Gergely polgármester az egyszemélyes döntéshozatal 
helyett – a demokratikus elveknek megfelelően – az interneten keresztül vélemény-
alkotó egyeztetésen vitatta meg a képviselőkkel a határozatokat.

Döntés született ar-
ról, hogy a rászoruló, 
65 éves kor feletti II. 
kerületi lakóknak to-
vábbra is támogatást 
nyújt az önkormány-
zat a Pneumococcus 
elleni oltóanyag meg-
vásárlásához, így az is 

beadathatja magának a 
tüdőgyulladás elleni oltást 

az orvosa javaslatára, aki a tá-
mogatás nélkül nem engedhetné meg ma-
gának ezt a kiadást. A kérelmezők száma 
az utóbbi hetekben megnövekedett, mert 
az oltóanyag átmenetileg hiánycikk volt, 
így azt többen nem tudták megvásárolni és 
beadatni. A kérelem benyújtási határidejét 
2020. DEcEMBER 21-ig meghosszabbították.

*
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérlőinek kedvezményekkel (elengedés, 
mérséklés, vagy halasztás) igyekszik se-
gíteni az önkormányzat, hogy a járvány 
miatt kialakuló gazdasági visszaesés ha-
tásait enyhítse.

*
A közterületek használatának és rendjé-
nek helyi szabályozásáról szóló rendelet 
módosításával lehetőség nyílt arra, hogy 
a közterületen heverő, sokakat zavaró, 
közösségi használatban lévő elektromos 
rollereket szabályozottan kelljen tárolni. 

*
A járványhelyzetre tekintettel DEcEM-
BER 31-ig meghosszabbították a „Fogadj 
örökbe egy közterületet” pályázatok el-
számolási időszakát.

*
A polgármester beszámolt arról, hogy 
a koronavírus-járvány következményei, 
valamint a kormányzati megszorító in-
tézkedések miatt nehezebb anyagi hely-
zetbe kerültek az önkormányzatok. A 65 
év felettiek kommunális adójának tavalyi 
eltörlésével elért adócsökkentést megőrzi 
a II. Kerületi Önkormányzat és 2021-ben 
egyetlen helyi adót sem emel meg, 2022-re 
pedig a jelenleginél igazságosabb adó-
rendszert dolgoz ki azért, hogy a nehéz 
helyzetbe jutott családokat és kisvállalko-
zásokat támogathassa.

The Municipality of the II. District 
together with Fény Street Market 
regularly provides health care ins-
titutions of the district with fresh 
fruit. The purpose of this initiative is 
to support health care workers who 
help people in the district. (Page 2)
The long awaited restroom and the 
baby changing facility on the playg-
round on Nagy Lajos Square (Feny-
ves Street) has been opened to the 
public recently, and new playground 
equipment has been added to the 
playground as well. A ping-pong 
table, a roundabout, and a mini 
castle for toddlers are waiting for 
the kids. (Page 8)
250 trees have been planted on be-
half of the municipality on several 
locations of the district. Only on 
Pusztaszeri Street, 150 black locusts 
have been planted recently but there 
were other more places where trees 
were replaced as well. (Page 9)
Pandemic can’t dampen Christmas 
spirit. The municipality organised a 
fire truck adorned with Christmas 
lights to go around in the district. 
Kids can spot it on the streets and 
near playgrounds of the district eve-
ry Saturday and Sunday during Ad-
vent. (Page 14) 

A legtöbben forgalomtechnikai, köztisz-
tasági és parkolással kapcsolatos kérdé-
seket, észrevételeket fogalmaztak meg. 
Felhívták a figyelmet egy-egy veszélyes 
kereszteződésre (Pusztaszeri úti körforga-
lom, Kacsa utca–Horvát utca–Vitéz utca 
kereszteződés), illetve érdeklődtek gyalog-
átkelőhelyek létesítésének lehetőségéről 
(a 11-es busz néhány megállójában vagy 
a Gyarmati Dezső Uszodánál). Ezzel kap-
csolatban Őrsi Gergely elmondta, hogy 
most készül éppen új gyalogátkelőhely a 
Fillér utca és Káplár utca találkozásánál, 
és megragadta az alkalmat, hogy meg-
köszönje a Fillér utcai lakók türelmét, ahol 
egész évben beruházások zajlottak, zajla-
nak. Szó esett a járdák takarításáról, ami 
nem önkormányzati feladat, az ingatlan 
előtti járdaszakaszt ugyanis az ingatlan 
tulajdonosának kell tisztán tartania, de 
az önkormányzat csak figyelmeztetheti a 
tulajdonost, ha nem végzi el a feladatát. 
Őrsi Gergely elmondta, hogy a városrész 

tisztasága érdekében folytatódik a Tiszta 
Buda! akció, és a járdatakarító gép mellett 
már egy lombszívó eszköz is segíti a mun-
kát. A parkolás több helyen is probléma, 
jelenleg Törökvészen tervezik új parkolási 
zóna bevezetését, amiről már volt és lesz is 
(ha a járványhelyzet ismét lehetővé teszi) 
közösségi egyeztetés. Kátyúzás zajlik egész 
évben, ahogyan útfelújítások is, utóbbiak 
tervezetének listáját nyilvánosságra fogják 
hozni. Tavasszal a Bimbó út Fillér utca és 
Fenyves utca közti szakaszát fogják fel-
újítani, illetve három önkormányzat, a II. 
és XII. kerületi, valamint a budakeszi, illetve 
a Vízművek összefogásával a Budakeszi 
úton várhatóak fejlesztések. Szükség lenne 
egy biztonságos kerékpárút kialakítására 
Hidegkútról Bel-Buda irányába, illetve 
kerékpártároló és MOL Bubi-állomás ki-
alakítására a hűvösvölgyi végállomásnál.

A Csalit–Csatárka szabadidőparkról az 
önkormányzat szintén egyeztetett már a 
környéken lakókkal. Az ott elhangzottak 

alapján átdolgozzák a terveket, amelye-
ket újra lesz lehetőség megismerni és 
véleményezni. Érkezett kérdés a Frankel 
Leó utcába tervezett új rendelőintézetről 
is, amiről a polgármester elmondta, hogy 
az új koncepció értelmében, a Frankel Leó 
utcában egy kisebb intézményt terveznek 
felépíteni, ugyanakkor felújítanák a Kapás 
utcai rendelőintézetet is.

Kérdésre válaszolva kiderült, hogy jövő 
évtől szigorodik a fák kivágását szabályozó 
rendelet, amivel a zöldfelületeket kíván-
ják védeni, és ugyanezt a célt szolgálják 
kerületszerte a faültetések. A felelős állat-
tartással kapcsolatban elmondta, hogy 

két szervezettel is felvették a kapcsolatot 
annak érdekében, hogy a II. kerületnek le-
gyen saját állatrendőrsége, egy olyan állat-
védelmi szolgálat, amely civilekkel közösen 
segít az elkóborolt állatok felkutatásában, 
a felelőtlen állattartás visszaszorításában, 
az edukációban, és mediátorként léphet-
ne fel a kutyások és kutyátlanok között.

Felmerült a közterületen kötelező 
maszkviselés kérdése is, amellyel kap-
csolatban Őrsi Gergely mindenkit arra 
kért, hogy a kényelmetlenségek ellenére 
is hordja az orrot és szájat eltakaró masz-
kot mindannyiunk biztonsága érdekében.

Pzs

December 9-én online tartott fogadóórát Őrsi Gergely 
polgármester, akihez a kérdéseket előzetesen is el lehetett 
juttatni, illetve az élő adás alatt is fel lehetett tenni.

ONlINe pOlgármesTerI fogadóóra



4. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 2000 óta adományoz díszpolgári címet, 
illetve II. Kerületért Emlékérmet. A kitünte-
téseket a Kerület Napja rendezvénysorozat 
keretében szokták átadni júniusban, ami 
azonban a járványhelyzetre való tekintettel 
idén elmaradt, és a fertőzés még intenzívebb 
terjedése miatt ősszel sem lehetett pótolni. 
A döntés azonban az elismerésekről meg-
született, a díjakat Őrsi Gergely polgármester 
és Szalai Tibor jegyző személyesen vitte el és 
adta át a kitüntetetteknek.

2020-ban a II. kerület posztumusz díszpolgári 
címét Póta Gyula közgazdász, a II. kerület első 
szabadon választott polgármestere, díszpolgári 
címét Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai-díjas 
dramaturg, érdemes művész kapta. II. Kerü-
letért Emlékérmet Hornyánszkyné Becht Erika 
zenepedagógusnak és Cakó Ferenc animációs-
film-rendező, grafikusművész, érdemes és ki-
váló művésznek adományozott az önkormány-
zat. Póta Gyula posztumusz díszpolgári címét 
özvegye, Bódi Anikó vette át.

A jelenkori magyar színházi élet meghatározó alakja, több évtizedes munkássága során számos kortárs író 
darabját segítette színpadra. Az ELTE BTK magyar–német szakán végzett, majd dramaturgként került 1963-ban 
a Vígszínházhoz, ahol 2009-ig dolgozott a dramaturgia vezetőjeként. Színházi munkássága középpontjában a 
kortárs magyar dráma áll. A minden újra és értékesre nyitott színházi szakembernek több nagy színpadi meg-
lepetést és sikert köszönhet második otthona, a Vígszínház. Olyan emblematikussá vált darabokat segített 
színpadra, mint Szakonyi Károly Adáshibája, Weöres Sándor Kétfejű fenevad, Örkény István Macskajáték című 
műve, vagy a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című ikonikus előadás; de a Kőműves Kelemen, A pad-
lás, A dzsungel könyve vagy A Pál utcai fiúk zenés színpadi előadásai sem jöhettek volna létre nélküle. Színházi 
tevékenysége mellett odaadással és szakértelemmel ápolja férje, a XX. század kitűnő és népszerű írója, Örkény 
István emlékét és írói hagyatékát. Tanított az ELTE-n, vendégtanár volt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, 
ma is előad a Károli Gáspár Református Egyetemen; a Digitális Irodalmi Akadémia Spiró György- és Örkény 
István-szakértője. 2019-ben megalapította a Kortárs Magyar Dráma díjat, amellyel közéleti tartalmú, kritikus 
hangvételű műveket ismernek el. Évtizedek óta Pasaréten él, személyiségével és irodalmi tevékenységével 
nagyban hozzájárul városrészünk gazdag kulturális kincsestárához.Gyermekkorától 

fogva a II. kerü-
let lakója és jó 
ismerője volt 
Póta Gyula, aki 
a közgazdasági 
egyetemen dip-
lomázott. 1977 
és 1990 között 
az MTA Pszicho-
lógiai Intézeté-
nek gazdasági 
igazgatóhelyet-
tese volt. 1990-
ben a II. kerület 
polgármesteré-

nek választották és nyolc éven keresztül töltötte 
be e tisztséget. Kiemelt célja volt, hogy úgy végez-
zenek el fejlesztéseket, hogy közben megelőzzék a 
vagyonfelélést, és az önkormányzat gazdálkodása 
mindig stabil legyen. Polgármestersége alatt nagy 
hangsúlyt fektetett az orvosi rendelők és az okta-
tási, nevelési intézmények felújítására, a szociális 
ágazat fejlesztésére és a zöldterületek védelmére. 
Nevéhez kötődik többek között a Fény utcai piac 
átépítése. 2002–2006-ig alpolgármesterként, majd 
2006–2010 között képviselőként dolgozott.

Radnóti Zsuzsa
Kossuth- és Jászai-díjas dramaturg,
érdemes művész

Póta Gyula (1946–2011)
közgazdász, a II. kerület első
szabadon választott polgármestere

PoszTUMUsz DíszPolGár

DíszPolGár

II. KerüleTérT eMléKéreM

A magyar és nemzetközi animációs filmművészet kiemelkedő 
személyisége. Édesapja festőművész volt. Születésétől a II. kerü-
letben él, a Törökvész úti iskola után a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskola grafika szakán tanult, majd a Magyar Képző-
művészeti Főiskola alkalmazott grafika szakán szerzett diplomát 
1973-ban. Főiskolai évei alatt készült amatőr animációs filmjeivel 
többször elhozta a fődíjat az Országos Amatőrfilm Fesztivál-
ról. 1988-ban az AB OVO című szobor-homokanimációs filmje 
Cannes-ban Arany Pálma díjat, 1994-ben Hamu című alkotása 
Berlinben Arany Medve díjat nyert. A Pannónia Filmstúdióban 
a ranglétrát végigjárva 1991-ig dolgozott, 1995-ben hozta lét-
re saját animációsfilm-műtermét a Bimbó úton. Sebaj Tóbiás-, 
Zénó- és Töf-töf elefánt-filmjei ma is népszerűek. Számtalan 
könyvet illusztrált, többek között Hegedűs Géza, Nógrádi Gábor 
és Csukás István műveit. A világon elsőként, 1996-ban dolgozta 
ki az élő homokanimációs előadást igazi hungarikumként, és 
évtizedekig vitte vele a világban a magyar zenei és képi kultúrát. 
Alkotásait kitüntető elismeréssel fogadták itthon és világszerte, 
Kecskeméttől Hirosimán át San Franciscóig. 

Cakó Ferenc animációsfilm-rendező, grafikusművész, érdemes és kiváló művész

Átadták az idei díszpolgári kitüntetéseket
és a II. Kerületért Emlékérmeket
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Végső búcsú nagyjainktól

KonoK TaMás (1930–2020) 1948 óta szentelte az 
életét a festészetnek, bár kezdetben hegedűművésznek 
indult. A képzőművészeti főiskola elvégzése és néhány 
év hazai munka után 1958-ban kiment Franciaországba, 
ahonnan a ’80-as évek elején jött először haza – francia 
útlevéllel. Akkor volt első önálló kiállítása a Szépművészeti 
Múzeumban, és vele egy időben Győrben. Ettől kezdve 
rendszeresen járt haza, és a II. kerületben telepedett le, 
megtartva kettős életformáját. 

Otthon érezte magát Párizsban és Európában éppúgy, mint a II. kerületben. A 2005-
ben, lapunknak adott interjúban így vallott erről: „Olyan szellemi közegben érzem 
otthon magam, ahol azonos a nyelv, ami alatt nem feltétlenül a beszélt nyelvet 
értem. Európaiságról sok szó esik, csak arról nem, hogy az intellektust kellene mű-
velni. Ennek az országnak az lesz jó követe, aki a magyar és az európai műveltséget 
egyaránt magában hordozza. A kettőt együtt, mert nincs nemzeti matematika, de 
Vörösmarty, Weöres Sándor, Bartók vagy Weiner Leó ugyanúgy beletartozik az eu-
rópai szellembe, mint az európai művészet kiválóságai. A kulturáltság adhat tartást 
és egyenes gerincet.”

Tizenöt évvel ezelőtt, 75. születésnapja alkalmából a Vízivárosi Galériában láthatta 
műveit a közönség. De rengeteg kiállítása volt világszerte, 1960-tól kezdve szinte min-
den évben. 1998-ban Kossuth-díjjal, 2014-ben Nemzet Művésze kitüntetéssel és Prima 
Primissima díjjal ismerték el munkásságát. Konok Tamás festő- és szobrászművész, aki 
a magyar festészetben és relief épületszobrokban a geometrikus absztrakció markáns 
képviselője, gyakran megküzdött a művészet értelmének témájával, kilencvenévesen, 
november 20-án hunyt el. „Sokat emlegetik Kant híres mondását, hogy szép az, ami 
érdek nélkül tetszik. Ezzel, megmondom őszintén, nem sokra megyek, sokkal jobban 
tetszik Flaubert megállapítása, miszerint a boldogság lehetősége a művészet. Ebben 
benne van, hogy az ember néhány percre boldognak érezheti magát egy szép költe-
mény vagy jó zene élvezete révén. Ez nem is több, mégis a legtöbb, mert értelmet ad 
ennek a 70-90 évnyi itt-tartózkodásnak” – emelte ki az interjúban.

Dr. halzl JózseF november 13-án hunyt el, életének nyolcvanhetedik évé-
ben. A Rákóczi Szövetség II. Kerületért Emlékéremmel is kitüntetett tiszteletbeli 
elnökétől november 28-án vettek végső búcsút a Farkasréti temetőben. 

November 25-én, koronavírusban elhunyt Cs. szabó IsT-
ván (1942–2020) színész, író, költő, rendező. A Medve utcai 
általános iskolába járt, élsportoló volt, kenuban országos baj-
nok. Az elsők között, 1990-ben itt alapította meg feleségével 
a Budai Bábszínházat, és ötven éven át fellépett vele szerte az 
országban. Menedzselte, működtette, de alkotóként is magas 
színvonalú tartalmakat hozott létre. Szobányi és Erkel Színház 
méretű színpadteret is be tudott építeni díszleteivel. A mesék 
szereplőinek összes hangját feleségével – a Pom Pom meséiből Picur hangjaként 
megismert –, Kovács Klárival játszották. A darabokhoz a zenét a Vízipók csodapók 
és a Frakk-mesék zeneszerzője, Pető Zsolt írta. A színpadkép-kialakítási munkálatokat 
feleségével, művésztársával végezte. Egy személyautóba belefért az egész bábszín-
házuk. Utolsó előadásuk idén március 9-én volt. Meséiken gyerekek tízezrei nőttek 
fel az országban. Két mesekönyvéből, a Soma, valamint a Loq-sziget tündére címűből 
rádiós feldolgozás is készült. Cs. Szabó István számos vers szerzője is volt. Az elmúlt 
három évtizedben a Margit híd budai hídfője közelében lakott.

Fővárosi elismerések II. kerületieknek
Budapest egyesítésének 147. évfordulója alkalmából odaítélték a fő-
városi elismerő címeket. Többeket a II. Kerületi Önkormányzat vezetése 
javasolt az elismerésre. Számos kerületi kötődésű díjazottra lehetünk 
büszkék. Néhányan a díjazottak közül: 
Pro Urbe Budapest díjban részesült a Fortepan, amelynek a Fény utcai piacon 
nyílt állandó szabadtéri kiállítóhelye az önkormányzat kezdeményezésére. 
Az indoklás szerint a díjat a közelmúlt emlékezetét egyedi módon archiváló, 
értékteremtő és közösségalakító tevékenységéért kapta. 

A Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fővárosért Emlék-
zászló díjban részesült. Az indoklás szerint a budapesti tűz- és rendvédelem 
területén nyújtott kiemelkedő társadalmi tevékenységükért kapták a díjat. 
– Számunkra emellett többet és mást is jelentenek. Nagyon fontos munkát 
végeznek eredményesen. Köszönjük, hogy számíthatunk rájuk – emelte ki 
Őrsi Gergely polgármester. 

Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért díjban részesült 
Vajthó Gábor nyugalmazott rendőr ezredes, a II. Kerületi Önkormányzat szak-
tanácsadója a főváros közbiztonsága érdekében nagyfokú elhivatottsággal 
és szakmai felkészültséggel végzett munkája elismeréseként. Vajthó Gábor 
hosszú évekig a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda vezetője volt. 

Gratulálunk nekik és minden II. kerületi díjazottnak!

Hornyánszkyné Becht Erika
zenepedagógus

1966 óta a Járdányi Pál Zeneiskola zongoratanára, a Zeneakadémián pedig zon-
goratanítási módszertant ad elő. Elhivatott, odaadó és szakmailag kiemelkedő 
munkáját világhírűvé lett tanítványai fémjelzik. Az elmúlt bő ötven év alatt több 
zongoraművészt indított el pályáján – mások mellett a Kossuth-díjas Balázs Jánost 
és Egri Mónikát – és mutatta meg a zenélés és zenehallgatás örömét még számtalan 
növendéknek. Saját, különleges módszerével kezdte el tanítani még gyermekkorában 
a vak zongoraművészt, Érdi Tamást, és ez a kapcsolat a mai napig tart. Tapasztalatait 
felhasználva több látássérült gyermeket is bevezetett a zongorázás művészetébe. 
Magas színvonalú munkáját elismerve legnagyobb zongoraművészeink – Ránki 
Dezső és Kocsis Zoltán is – rá bízták a pályájukon őket követő gyermekük zenei 
képzését. 2012-ben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.

II. KerüleTérT eMléKéreM

Átadták az idei díszpolgári kitüntetéseket
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Újra élettel telhet  meg Buda kapuja A képviselő-testület korábbi 
döntése nyomán november végén meg-
alakult a Margit-negyed testület, amely dön-
tés-előkészítő és tanácsadó bizottságként segí-
ti a program megvalósulását. Ezzel kezdetét is 
vette a Margit körút és környeze-
tének revitalizációja, amely 
a II. kerületi vezetés egyik 
fontos ígérete volt. Őrsi 
Gergely polgármester 
a tanácsadó testü-
let alakuló ülésén 
azt hangsúlyozta, 
hogy a körút és 
környezete már 
régen nem mél-
tó sem a kerület-
hez, sem Budá-
hoz, rengeteg az 
üres üzlet és a ko-
pott, kihasználatlan 
ingatlan, amely nem 
vonzó sem az ott élőknek, 
sem pedig a vállalkozóknak. 
Az önkormányzatnak szintén nem, 
hiszen a tulajdonában lévő, üresen álló, nem 
lakáscélú ingatlanok miatt jelentős vesztesége 
keletkezik, ugyanis a rezsit, közös költséget és 
más járulékos pénzt fizetni kell utánuk. 

– A Margit-negyed programmal sze-
retnénk visszaállítani a Margit körút 
fényét, és arra ösztönözni a jelenlegi és jö-
vőbeni vállalkozókat, szolgáltatókat, hogy az 
önkormányzattal és a lakókkal együttműködve 
vegyenek részt egy magasabb, helyi gazdasá-
gi és kulturális értéket képviselő városnegyed 
kialakításában. Tervünk, hogy a jelenlegi ál-
lapotok helyett egy virágzó, élettel teli, egysé-
ges, megújult arculatot mutató területet és ön-
fenntartó rendszert alakítsunk ki Bel-Budán, 
ami újabb minőségi kereskedelmi szolgálta-
tásokat, vállalkozásokat, üzleteket, kulturális 
kezdeményezéseket és programokat csábíthat 
kerületünkbe az itt élők és a városrészbe érke-
zők megelégedésére.

A polgármester kiemelte: mindez csak a 
helyben élők véleményének megismerésével, 
a helyi közösségek, civil szervezetek bevo-
násával képzelhető el.

– Hogy mindenki véleményét meg-
hallgassuk, ahhoz szükséges a la-
kosság, a szakma, a vállalkozók 
és az önkormányzat közötti 

párbeszéd a valódi közös-
ségi tervezés és megújulás 

érdekében. Az  összetett 
problémára közösen kell 
megoldást találni. Ezt 
segíti a Margit-negyed 
Döntés-előkészítő és 
Tanácsadó Testület, 
amelynek tagjai közé 
építészek, kulturális és 

művészeti szakemberek, 
helyi civilek és vállalkozók 

jelentkezését vártuk. Az ön-
kormányzati képviselőkkel, 

gazdasági és kulturális szakem-
berekkel kiegészült bizottság meg-

kezdte a munkát, amivel a Margit-negyed 
program is elindult – tette hozzá a polgármes-
ter, aki a kezdeti hozzáállás alapján bízik abban, 
hogy – mint fogalmazott – a Margit körútnak 
csak valódi és nem politikai értelmében lesz 
jobb, illetve bal oldala.

A program szakmai fővédnöke a II. kerületet 
jól ismerő Dévényi Tamás Ybl Miklós-díjas épí-
tészmérnök, belsőépítész, a közösségi fővédnök 
pedig a helyi lakos Osvárt Andrea színész lett.

Az önkormányzat képviselő-testülete már 
korábban döntött arról, hogy kedvezményes 
bérleti rendszerrel pályázatot ír ki a régóta ki-
adatlanul álló üzletek, tárolók és alagsori he-
lyiségek hasznosítására. A  kiírásra mintegy 
negyvenen jelentkeztek. 

*
Berg Dániel alpolgármester, a tanácsadó tes-

tület elnöke lapunknak elmondta, hogy a mun-
ka első üteme elindulhatott, de sokrétű és ösz-
szetett feladatot kell megoldani a projekt során.

Közösségi tervezéssel, szakértők és civilek  bevonásával újulhat meg a Margit-negyed
– A következő időszak a főként civil, 

kulturális és közösségi funkcióra be-
nyújtott pályázatok elbírálásával telik. 
A Margit-negyed program jelenleg önkormány-
zati projekt, de szeretnénk, ha idővel önfenn-
tartó kezdeményezés lenne. Ötvözzük az alulról 
érkező kezdeményezéseket az irányított város-
rehabilitációval, amelyhez a II. Kerületi Önkor-
mányzat adja a hivatalos keretet, de a helyiek 
tölthetik meg tartalommal. Erre számos példa 
akad külföldön, de itthon is, például a pécsi Zsol-
nay-negyed, vagy a XI. kerületi Bartók-negyed.

Az alpolgármester kiemelte, hogy a hagyomá-
nyokra, a régi kulturális és közösségi életre is 
szeretnének építeni, és már számos kulturális 
szereplővel felvették a kapcsolatot az együttmű-
ködés érdekében. A tervek között szerepel az is, 
hogy méltóbb helyre költözhessen a Vízivárosi 
Galéria, és kialakítsanak egy közösségi kultu-
rális központ, ahol az érdeklődők folyamatosan 
tájékozódhatnak a Margit-negyed programról, 
de egy honlapot is elindítanak hamarosan. Jö-
vőbeni, nem titkolt cél, hogy a negyedbe nem-
zetközi szintű rendezvényeket vonzzanak be.

– A következő lépés, hogy a jelenleg is 
üzletet működtető vállalkozókat meg-
keressük és bevonjuk őket a program-
ba, és a piaci szereplők társadalmi felelősség-
vállalására is számítunk. Szintén kiemelt cél, 
hogy enyhítsünk a terület szembetűnő zöldfe-
lület-hiányán, akár biodiverz felületek kiala-
kításával. Ebben is együttműködünk a fővárosi 
önkormányzattal, ahol tervben van a Nagykörút 
megújítása. A Margit-negyed épületei szépek, 
sokszínűek, azonban felújításra szorulnak. 
Mint korábban is mondtuk, következő lépés-
ként szeretnénk, hogy a Margit-negyed mentén 
megújuljanak a házak homlokzatai.

Berg Dániel alpolgármester megjegyezte, 
hogy ki kell dolgozni még a terület arculatát, 
identitását, a képviselő-testület által megha-
tározott kilenc hónapos munkaszakasz tapasz-
talatait pedig tanulmányban foglalják össze és 
mindenki számára elérhetővé teszik.

*
Gór Csaba képviselő, a Fidesz–KDNP-frakció 

vezetője a Margit-negyed fejlesztésével kap-
csolatban így nyilatkozott a Budai Polgárnak: 
–  Időről időre szükséges egy-egy városrész 
funkcióit újragondolni. Abban egyetértünk, 
hogy a Margit körút esetében is eljött ennek az 
ideje. A környezetünkben is láthattunk több 
jó példát. Ilyen volt a II. kerület előző vezeté-
se alatti koncepció mentén a Mechwart liget, 
a Keleti Károly utca, valamint a Lövőház utca 
átgondolt megújítása, vagy említhetjük a XII. 
kerületben a Normafa újragondolását egy hosz-
szú távú stratégia mentén.

A képviselő-testület ülésére készült egy 
előterjesztés a Margit körút és környékének 
megújításáról, de sajnos, a napirendre tűzött 

Elindult 
a Margit-negyed program, 

amelynek célja egy megújuló 

városrész kialakításának 

támogatása a Margit körút 

környékén, ahol a minőségi 

kereskedelmi szolgáltatások 

mellett közösségi és kulturális 

kezdeményezések is helyet 

kaphatnak.
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Újra élettel telhet  meg Buda kapuja 

Elindult a fővárosi önkormányzat első részvételi 
költségvetési ciklusa, a 2020. évi költségvetéséből 1 
milliárd forintot különítettek el erre a célra. Az összeg 
felhasználásáról helyi ötletek alapján maguk a buda-
pestiek dönthetnek. Ezzel párhuzamosan a II. Kerületi 
Önkormányzat támogatásával egy ötletgyűjtő műhely 
is elindult, ahol az érdeklődő II. kerületi lakosok – a 
járványhelyzet miatt – az interneten keresztül online 
beszélgettek, ötleteltek.

Az online műhelyek keretében több, lakókörnye-
zetünket élhetőbbé, közösségünket erősebbé tevő 
konstruktív ötlet került szóba. A harmadik, december 
2-i alkalmon Berg Dániel II. kerületi alpolgármester 
mellett részt vett Kerpel-Fronius Gábor, Budapest 
okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgár-
mester-helyettese, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Nyitott Budapest Osztályának munkatársai. Ezen az 
alkalmon ötletként felmerült a növénnyel befuttatott, 
ivókúttal, mosdóval és napelemekkel ellátott – kö-
zösségi térként is funkcionáló – sportpályák építése, 
vagy Pesthidegkúton szolidáris kert létrehozása, 
amely komposztálásra, valamint zöldség-gyümölcs 
termesztésre is alkalmas lenne, de szó esett egy 
olyan mesekönyvről is, amit a kisebbeknek helyi 
gimnazisták írnának, szerkesztenének és illusztrál-
nának, kihalóban lévő szakmák, üzletek mesélnék 
el benne a történetüket.

A Margit körút fejlesztéséhez kapcsolódóan a civi-
lek az üres ingatlanokat megnyitnák közösségeknek, 
művészeknek kulturális-közösségi terek kialakításá-
nak céljával, egyben növényekkel, plusz villamosmeg-
álló kialakításával, felújítással tennék kellemesebbé 
a Margit körutat. Ez utóbbi ötlet kapcsán Berg Dániel 
alpolgármester megjegyezte, hogy pontosan ezt a célt 
szolgálja az önkormányzat nemrég elindított 
projektje, a Margit-negyed élettel 
megtöltése és megújítása kap-
csán, és már meg is nyílt a 
pályázat az üres helyiségek 
hasznosítására. 

A javaslatok benyújtásá-
ra a www.otlet.budapest.hu 
oldalon DECEMBER 31-ig 
van lehetőség.

okos ötletek
a kerületért

Közös II. kerületi és fővárosi 
részvételi költségvetési műhely

Közösségi tervezéssel, szakértők és civilek  bevonásával újulhat meg a Margit-negyed

javaslat nem volt kellő alapossággal előkészít-
ve. Frakciónk javasolta, hogy egy későbbi idő-
pontban, kellő átdolgozás után, térjünk vissza 
a kérdésre, mert egy kialakulatlan koncepció 
mentén indokolatlannak tartjuk a vagyonren-
delet módosítását, továbbá jeleztük, hogy infra-

Berg dániel alpolgármester, a testület elnöke, dévényi Tamás Ybl Miklós-díjas 
építészmérnök, belsőépítész, szakmai fővédnök, osvárt andrea színész, közösségi 
fővédnök, Besenyei Zsófia önkormányzati képviselő, dr. Biró Zsolt önkormányzati 
képviselő, dr. Tas Krisztián, a II. kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Hed-
ry Mária, a Klebelsberg Kultúrkúria művészeti tanácsadója, író, Csanádi-szikszay 
györgyi építészmérnök, szakmai partner, fóris Johanna, a Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központjának igazgatója, szakmai partner, ongjerth dániel, az Eleven 
Blokk kuratóriumi tagja, szakmai partner, Polyák levente urbanista, a Kortárs Építé-
szeti Központ tagja, szakmai partner.

A Margit-negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület tagjai

II. kerületben tanító művésztanárok képei 
láthatóak a Margit körút üresen álló kira-
kataiban december elejétől. Szeptember-
ben még a Marczibányi Téri Művelődési 
központban nyílt kiállítás a II. kerületben 
tanító művésztanárok – Gyurkó Imre, Kovács 
Krisztina, Megyeri Éva, Ráczné Enzsöl Katalin, 
Sárady Gyula – munkáiból. Már akkor sejt-
hető volt, hogy jöhetnek olyan idők, amikor 
nem járhatunk kiállításra, ezért Őrsi Gergely 
polgármester felvetette, hogy a műveket ér-
demes lenne megmutatni a Margit körúton 
sétálóknak is az üresen álló üzlethelyiségek 
kirakataiban. Most ezeket az alkotásokat 
állították ki. – Célunk ezzel az aprónak tűnő 
lépéssel az, hogy kulturális értéket osszunk meg a környéken sétálókkal úgy, hogy közben vonzóvá tegyük az egy-
kor élettel teli Margit körutat. Ugyanígy a Margit-negyed koncepciója is arra irányul, hogy a bel-budai városrészt 
megtöltsük a helyi közösségeket szolgáló, társadalmi célú kezdeményezésekkel – emelte ki.

Üres kirakatok helyett
művészet a margit körúton

struktúra-fejlesztés nélkül nem érhető el ér-
demi változás. Bízunk abban, hogy a munkáját 
most megkezdő  –  felkészült szakemberekből 
álló – testület egy konszenzussal elfogadott, és 
valóban a kerületi polgárok érdekeit szolgáló 
koncepciót tesz le az asztalra.

A gépjárműadó változásáról
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. 
évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. JANU-
ÁR 1-jétől a gépjármű-adóztatással kapcsolatos 
feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el 
– tájékoztatta lapunkat a II. Kerületi Adóhatóság. 

A 2021-től kezdődő időszakra fizetendő adót az 
állami adó- és vámhatóság számlájára kell majd 
megfizetni az általuk kibocsátandó határozatban fog-
laltak szerint. A 2021. előtti időszakra megállapított 
gépjárműadó-kötelezettség esetében (ide értve a 
gépjárműadó-hátralék behajtását) az önkormányzati 
adóhatóság köteles eljárni. 
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Körhinta és bölcsiskastély a Fenyves játszótéren

Épül a park

Egyre több zöldmegállót létesít az ön-
kormányzat a JCDecaux Hungary Zrt.-vel 
együttműködve a II. kerületben. Még több 
buszmegállót szeretne ellátni növényi ár-
nyékolással, hogy a jövőben a megállók 
ilyen módon komfortosabbak, nyaranta 
hűvösebbek legyenek.

Ismét új zöldmegállók 
a II. kerületben

Elkészült a Vérhalom téri futókör teljes felújítása, immár a sportolóké a terep. Az önkormányzat a 
parkban tavasszal folytatja a munkát a sportpálya felújításával. A focipálya nemcsak új, öntöttgumi 
burkolatot, hanem új kerítést is kap, amely kisebb zajt bocsát ki, ha rárúgják a labdát.

Nemrég átadták a régóta várt mellékhelyisé-
get és pelenkázót a Nagy Lajos téri (Fenyves 
utcai) játszótéren. A vizesblokk 6 és 18 óra 
között áll rendelkezésre. A fejlesztések azon-
ban ezzel nem értek véget, mert mindeközben 
három új játszóeszközzel is bővült a park.
A látogatókat immár pingpongasztal, forgó-
hinta, a legkisebbeket pedig egy bölcsődé-
seknek való kastély várja.

A Fillér és a Pengő utca 
sarkán még tart a kis park 
felújítása.  A munkálatok 
során a zöldterületen ki-
alakítanak egy pétan-
que-pályát is, és lesznek  
rönkpadok, ahol meg lehet 
pihenni játék után. A ter-
vek szerint könyvespolc is 
helyet kap majd a zárható 
kapuval óvott parkban.

már a futóké a pálya
a Vérhalom téren
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Több száz fát ültettek a II. kerületben

Őrszolgálat ügyel  a játszóterek és a parkok rendjére
Abban, hogy a gyerekek mindennap rendeltetésüknek 
megfelelően használhassák a II. kerületi játszótereket, a 
felnőttek pedig rendezett körülmények között tölthessék 
el szabadidejüket a városrész által fenntartott parkokban, 
nagy szerepe van az önkormányzat parkőrszolgálatának.

A helyenkénti folyamatos jelenlétnek és a rendszeres 
járőrszolgálatnak köszönhetően a rongálás és a rendel-
tetéstől eltérő eszközhasználat visszaszorult. 

A Mechwart ligetben a nap 24 órájában őrzik a te-
rületet, a Nagy Imre téren és a Nagy Lajos téri Fenyves 
parkban délután 18 óra és reggel 6 óra között működik 
őrszolgálat.

Idén szeptember óta az önkormányzat úgynevezett 
mobilparkőr-szolgálatot működtet, a járőrök a II. kerü-
let üzemeltetésében lévő valamennyi park és játszótér 
felügyeletét ellátják. Amennyiben az őrszolgálat sza-
bálysértést észlel, azt jelzi a Városrendészetnek, amely 
intézkedhet a renitensekkel szemben.

ParKŐrszolGálaT: a II. kerületi játszóterekkel, 
közparkokkal kapcsolatos bejelentés tehető a (06 30) 

991-1244-es számon, a téli időszakban 8–17 óra között.

Befejeződtek az idei utolsó kaszálások 
a II. kerületi közterületeken november 
végén. A munkák tavasztól őszig folya-
matosak voltak, ezzel is gondozott képet 
adva városrészünknek. Szintén a kör-
nyezettudatos szemléletet erősítette az 
önkormányzat azzal, hogy tavasszal és 
ősszel összesen negyvenezer zöldhulla-
dékgyűjtő zsákot biztosított a kerületi 
lakóknak, társasházaknak.

gondozottan szép
a városi zöld

A II. kerület megbízásából mintegy kétszázötven fát 
ültettek el több helyszínen. Volt, ahol egyszerre leg-
alább százat, máshol pedig egy-egy fát pótoltak. Csak a 
Pusztaszeri úton a Szemlő-hegyi-barlang és a Törökvész 
úti körforgalom közötti szakaszon például százötven 
gömbakácot ültettek el.

A II. kerületi fásítás újabb jelentős lépéseként a 
Pitypang utcai iskola melletti parkban húsz hatalmas 
oszlopos körtefát ültettek el a 10 millió fát – Budapest 
II. Kerület csoport tagjaival együtt helyi civilek. A fákat 
a II. Kerületi Önkormányzat vásárolta meg, ezzel is tá-
mogatva a civil kezdeményezést. A fák helyének kije-
lölésekor figyeltek arra, 
hogy a területet szánkó-
zásra is használni szok-
ták a gyerekek, így ott 
egy széles sávban és az 
alsó, lankás részen nem 
telepítettek növényt. 
Az önkormányzat kép-
viseletében Varga Előd 
Bendegúz alpolgármes-
ter (képünkön) és Kovács 
Márton alpolgármester, 
valamint Juhász Veronika 
képviselő vett részt.

A II. kerület számos pontján ültettek fát az ősszel, 
a munkálatokkal december második hetében vé-
geztek az önkormányzat megbízásából dolgozó 
kertészek és civilek.

elMenT az IDeI UTolsó zÖlDJáraT. A kerti zöldhulladék begyűjtését az FKF Zrt. zöldjáratai március-
ban kezdték és december 6-án fejezték be. A még a kertekben maradt faleveleket, növényi maradványokat 
éppen ezért már ne a gyűjtőzsákokba tegyék, hiszen legközelebb tavasszal vinnék el őket, hanem érdemes 
komposztálni. Az égetés nem megoldás, mert az avar és a kerti hulladék égetése nemcsak kerület-, hanem 
2021. január 1-jétől országszerte tilos. A természetvédelmi törvény idei módosításának célja a levegő mi-
nőségének javítása, a lakosság egészségének védelme volt.

Pusztaszeri út

Csévi utca

A Pitypang iskola
melletti park
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az Akadémia parkoló
elkészült és kibővült

Munkálatok a közterületeken
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Átadták a forgalomnak a megújult és kibővített P+R parkolót az 
Akadémia Park mellett november 23-án. A Budapesti Közlekedési 
Központ tájékoztatása szerint a június 15-én megkezdett beruhá-
zás során a korábban 76 férőhelyes parkoló 85 férőhelyesre bő-
vült, valamint egy új, 24 férőhelyes parkoló is épült. A Hűvösvölgyi 
út melletti parkolóban mozgáskorlátozottak számára is jelöltek 
ki helyeket. A P+R parkolót körülvevő idős, értékes fák megóvása 
érdekében vízáteresztő pályaszerkezettel és térkővel burkolták a 
parkolóhelyeket, a köztük lévő zöldszigetekbe pedig további 18 
facsemetét és 560 cserjét ültettek. A kivitelezés keretében fel-
újították a járdát, korszerűsítették a közműveket, a közvilágítást, 
és térfigyelő kamerákat telepítettek.

A Bimbó út újabb szakasza 
újulhat meg jövőre

Két esetben is hosszú ideig akadályozták felelőtlen 
parkolással nemtörődöm autósok a 65-ös autóbusz 
forgalmát november 21-22-én a Szépvölgyi-dűlőnél 
lévő buszfordulóban. A hétvégén kialakult fenn-
akadás miatt információink szerint első esetben 
négy órán át, másodszor „csak” két órán keresztül 
nem tudott a busz a Fenyőgyöngyénél tovább köz-
lekedni. A BKK arról is tájékoztatott, hogy az autók 
fogságában ragadt busz helyett tartalék járművet 
kellett átcsoportosítani a vonalra. 

Az első esetben a fennakadást okozó autó idő-
vel távozott, a második napon azonban a Fővárosi 
Rendészeti Igazgatóság elszállíttatta az akadályt 
képező gépkocsikat.

A fenti parkolási anomáliákból is kiderül, hogy 
egy kis odafigyeléssel, a közlekedési szabályok 
betartásával hány ember idejét lehetne megóvni.

kertész z István

Autósok akadályozták
a buszközlekedést

Az önkormányzati mélyépítési munkák közül 
az utóbbi időszakban több is befejeződött. 

Elkészült többek között a Szeréna út bur-
kolatfelújítása a Csejtei utca és a Józsefhe-
gyi utca között. Szintén végeztek az aszfal-
tozással a Csatárka úton a Szépvölgyi út és a 
Csalit utca között, illetve a Csejtei utcában a 
Józsefhegyi utca és a Szeréna út között.

Befejezték a Cirok utcában és az Alsóvölgy 
utcában (a Szerb Antal utca és Zsemlye utca 
között) a járdafelújítást, illetve elkészültek 

a Kuruclesi út–Budenz út csomópontban a 
gyalogátkelő közvilágításával.

Még tart az útfelújítás a Baba és az Őzgida 
utcában, a járdafelújítás a Búzavirág utcá-
ban, valamint elkezdődött a munka a Mura-
közi utcában a Vend és a Gomba utca között. 
A Táncsics Mihály utcában csapadékvíz-el-
vezető rendszer felújításába kezdtek no-
vember végén, a Guyon Richárd utcában 
ellenben végeztek a csatornahálózat felújí-
tásával.

JÖvŐre FelúJíTJáK a Bimbó út Fillér utca és Fenyves utca közötti, 

régóta újraaszfaltozásért kiáltó szakaszát – tájékoztatott a II. Kerü-

leti Önkormányzat. A rekonstrukcióval nemcsak jobb minőségben, 

hanem biztonságosabban is lehet majd közlekedni az útszakaszon.

Megújult a Szeréna út burkolata a Csejtei és a Józsefhegyi utca között
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Hogy az ünnep szép emlék maradjon
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II. kerületi rendőrkapitányság 
(1024 Rómer Flóris u. 10.) Telefon: (06 1) 346-1800. 

Körzeti megbízotti ügyeleti mobiltelefonszám: 
(06 20) 329-9541.

A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbízottnál van. Sürgős bejelentés 
vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es 

vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.

Ősszel sem túl biztonságos a vizes, síkos avaron 
járni-kelni, de főként télen szembetűnő, ha elmarad 
a járdák takarítása, síkosságmentesítése. Egy eset-
leges balesetnek pedig akár jogi következményei 
is lehetnek a lakókra vagy a társasházakra nézve. 
Tehát nem árt, ha előkészítjük a seprűket, lapá-
tokat és a környezetbarát szóróanyagot, hogy 
kéznél legyen, ha lehull a hó vagy ráfagy az ónos 
eső a járdára.

A járda, a kerékpárút, valamint a járda és a 
kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület 
takarításáról, tisztán tartásáról, a hóeltakarításról 
és a síkosságmentesítésről az ingatlanok tulajdo-
nosai (kezelői, használói) kötelesek gondoskodni. 
A munkával a jogszabály szerint reggel nyolcig 
kell végezni, és ha kell, napközben akár többször 
is meg kell ismételni a takarítást. Az  ingatlan-
tulajdonosoknak figyelembe kell venniük a fás 
szárú növények védelmére hozott rendeletet, és 
csak azokat a síkosságmentesítő anyagokat szabad 
alkalmazniuk, melyek nem károsítják a környezetet 
(pl. kavics, homok, hamu, zeolit).

Több mint két hétre nyoma veszett egy Mer-
cedesnek, amit november végén találtak meg 
a Rózsadomb Polgárőrség gépkocsizó járőrei 
Rézmálon. A járműre a szolgálat rendszámfel-
ismerő rendszerének segítségével bukkantak. 
A megkerült kocsi duplán szerzett örömöt, 
ugyanis a tulajdonos épp a születésnapján 
kaphatta vissza szeretett autóját.

A fővárosi közgyűlés a ko-
ronavírusjárvány-helyzetre 
tekintettel módosította a 
Budapest közigazgatási 
területén a járművel vára-
kozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás 

díjáról és az üzemképtelen járművek táro-
lásának szabályozásáról szóló rendeletét.

Ennek értelmében a 2020. évre érvényes 
lakossági, gazdálkodói és egészségügyi 
várakozási hozzájárulások 2021. MÁRcIUS 
31-ig érvényesek.

A Városüzemeltetési Igazgatóság arról 
tájékoztatott, hogy a 2021. évi kedvez-
ményes várakozási engedélyek kiváltására 
– a korábbi évektől eltérően – jövő év 
februárjában szeretnének lehetőséget 
biztosítani. A kiváltás pontos kezdetéről 
és módjáról januárban küldenek tájé-
koztató levelet az érvényes engedéllyel 
rendelkezőknek.

március 31-ig érvényesek
a II. kerületi parkolási engedélyek

Ne FeledjüK
a járdák takarítását!

Az egyik legfontosabb feladat, hogy foko-
zottan ügyeljünk értékeinkre, mert vásár-
lás közben nem figyelünk kellően a pénz-
tárcánkra és a táskánkra.

Ügyeljünk jobban csomagjainkra is! Saj-
nos, még mindig tapasztalni, hogy a pénz-
tárcát néhányan a táska felső részén, vagy 

A rendőrség és a II. kerületi Városrendészet 
munkatársai mellett magunk is sokat tehe-
tünk azért, hogy az ünnepi időszak valóban 
békében és nyugalomban teljen mind a köz-
területeken, mind vásárlás közben.

a bevásárlókosárban tartják. Ez a tolvajok 
számára lehetőséget teremt a lopásra.

Ha egyszerre több dolgot vásárolunk, és 
úgy érezzük, hogy már tele a kezünk, akkor 
inkább forduljunk többször, menjünk köz-
ben haza, nehogy valakinek megtetsszen a 
földre vagy autó mellé akár csak rövid időre 
is letett csomagunk. Az autó utasterében se 
maradjon csomag őrizetlenül, és kerüljük, 
hogy a közterületen vagy a parkolóházakban 
raktárnak használjuk az autónk csomagtar-
tóját. A zsákmány érdekében ugyanis fel-
törhetik a megfigyelt autót.

a II. kerületi városrendészet ingyen hívható zöldszáma: 
(06 80) 204-965 (24 órás ügyelet)

megtalálták a lopott autót

• Kétéves technikumi rendőrképzés 
indul szeptemberben. Jelentkezési 
határidő: 2021. FEBRUÁR 19.
• Tíz hónapos, szakképesítést adó 
rendőrjárőr-képzés indul áprilisban és 
szeptemberben. Jelentkezési határidő: 
2021. JANUÁR 31. és MÁJUS 31.
• Iskolaőri munkakör betöltésére is 
várják a jelentkezőket.
Részletek, jelentkezési lap és a fizikai 
alkalmassági vizsga követelményei a 
www.police.hu oldalon.

legyél Te is
rendőr!
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Az idén nyugdíjba vonult intéz-
ményvezetőnek két felnőtt lánya 
van, a nagyobbik számviteli terü-
leten dolgozik, a kisebbik részben 
követi hivatását pedagógusként, 
igaz, ő idősebb korosztállyal fog-
lalkozik, gimnáziumban tanít.

– Megtisztelve, nagy-nagy öröm-
mel, felemelő érzéssel vettem át a 
Gyermekekért díjat, amiért ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani 
a fenntartómnak, a kollégáimnak, 
a feletteseimnek, s mindenkinek, 
aki közvetlenül vagy közvetetten 
segített, támogatott a II. Kerületi 
Egyesített Bölcsődéknél eltöltött 37 

éves munkámban, abban, hogy ki-
érdemelhettem e kitüntető elisme-
rést – nyilatkozta megkeresésünkre 
Kása Imréné.

Hogyan gondol vissza a kerületi 
bölcsődékben eltöltött évekre?

Bölcsődei pályafutásom 1983-
ban kezdődött gondozónőként a 
Pasaréti bölcsődében, majd böl-
csődevezetőként előbb ugyan-
ebben az intézményben, később, 
2010-től az újonnan megnyitott 
hűvösvölgyi mobil építésű böl-
csődében dolgoztam. Ezen hosszú 

időszak alatt nagyon sok kerületi 
kisgyermekkel, családdal kerültem 
kapcsolatba, előbb a mindennapos 
gondozó-nevelői munka kapcsán, 
később vezetőként a gyermekfel-
vételektől a bölcsődei mindennapi 
személyes kapcsolatokon keresztül 
a gyermekek óvodába meneteléig. 
Nagyon sok szép emléket őrzök eb-
ből a hosszú időszakból.

Idén szeptember elsejéig 
ön vezette a II. Kerületi 

Egyesített Bölcsődéket, ami új 
kihívásokat is jelentett.

A magasabb vezetői munka jóval 
sokrétűbb, összetettebb volt, mint 
a korábban megtapasztalt bölcső-
devezetői feladat, de nagyon sok 
szépséget és sikerélményt rejtege-
tett ez utóbbi korszak is. A feladatok 
egészen más jellegűek a két mun-
kakörben, de vannak párhuzamok, 
olyan feladatok, ahol nagyon jó elő-
gyakorlatot tudtam szerezni bölcső-
devezetőként. Egyesített vezetőként 
a legfontosabb feladatomnak tar-
tottam, hogy a hat tagintézmény a 
jogszabályokban foglaltak szerint 
működjön, mindemellett a ma-
gas szakmai színvonal megtartása 
és erősítése érdekében stabil hát-
teret biztosítsak az alapellátás és a 
szolgáltatás minden területén. Egy 
olyan hátteret, ahol a gyermekek, 
családok és a bölcsődében dolgozó 
munkatársak is a lehető legjobban 
érzik magukat, illetve a bölcsődék 
családbarát jellege is tovább tud-
jon erősödni. A legnagyobb öröm 
az volt, amikor láttam, hogy a szü-

A II. Kerületi Önkormányzat tizenöt éve részesíti elismerésben 
a gyermekek fejlődéséért, egészségéért vagy biztonságáért ki-
emelkedő és példaértékű munkát végzőket. A Gyermekekért dí-
jat év végén szokták ünnepélyes keretek között átadni, ám idén 
a járvány ezt is – mint sok egyéb rendezvényt – meghiúsította, 
így az elismerést szűk körben adta át Őrsi Gergely polgármester 
az idei kitüntetettnek, a II. Kerületi Egyesített Bölcsődék koráb-
bi vezetőjének, Kása Imrénének.

A születésnaposok adtak ajándékot
Kislaki Kinga és Tirk Emőke barátnők, együtt ünneplik a 
születésnapjukat. Ebben eddig még nincs is semmi kü-
lönleges. A különleges az ajándék, amit az ő esetükben 
nem kap, hanem ad az ünnepelt. Idén a Cseppkő utcai 
gyermekotthon lakói örülhettek a születésnapi ajándéknak, 
Kinga, Emőke és barátaik ugyanis az egyik lakóház közös 
helyiségét varázsolták újjá. 

– Tavaly jutott eszünkbe Emőkével, hogy a születés-
napunkat ezentúl ne a hagyományos módon tartsuk meg, 
hanem olyanoknak igyekezzünk örömet szerezni, akik 
nehezebb helyzetben vannak – meséli az akcióról Kislaki 
Kinga. – Tavaly egy közösségi házat festettünk ki vidéken, 
idén pedig egy barátunkon keresztül eljutottunk a Cseppkő 
Gyermekotthonba, ahol az egyik lakóház nappaliját hoz-

tuk rendbe: megjavítottunk ezt-azt, kifestettük a falakat, 
lett egy fekete fal is, ahová krétával lehet írni, rajzolni 
és egy mandalát is készítettünk. Tizenketten végeztük a 
munkát, de ennél is többen járultak hozzá anyagilag a 
projekt sikeréhez. Az összegyűlt pénzből még két óriás 
babzsákra is futotta.

A járványhelyzet miatt, sajnos, nem találkozhattunk a 
gyerekekkel, de úgy hallottuk, hogy nagy volt az öröm, és 
azóta mindenki a nappaliban szeretné tölteni az idejét. 
Számunkra annyira felemelő volt az élmény, hogy folytatása 
is lett: szintén baráti összefogással készítettünk tizenkét 
adventi naptárat a gyermekotthon tizenkét lakóházának, 
hogy a gyerekek is átérezhessék az ünnepvárás izgalmát 
és örömét. Pzs

lők szívesen hozzák csemetéiket az 
intézményeinkbe és nyugodt szív-
vel bízzák ránk őket munkavégzé-
sük ideje alatt. Egyesített vezetői 
éveim alatt nagy támaszom volt a 
munkámban, hogy már olyan in-
tézményrendszert vezethettem és 
vihettem tovább, ahol a tagintéz-
ményekben egységes módszertani 
szemlélet honosodott meg, amelyet 
eddig elért értékként a szakdolgo-
zók, a bölcsődevezető és szaktanács-
adó kolléganőim következetesen 
képviseltek. A kisgyermeknevelői 
hivatás nagyon komoly felkészült-
séget kíván, így munkám során fo-
lyamatosan törekedtem arra, hogy 
magasan képzett szakemberek, kis-
gyermeknevelő pedagógusok gon-
dozzák és neveljék a bölcsődékben 
a kicsiket. Nehézséget leginkább az 
okozott, hogy teljesen elszakadtam 
a bölcsődei élet mindennapjaitól, a 
gyermekektől, szülőktől, családok-
tól, a mindennapi kedves személyes 
kapcsolatoktól.

Mit adtak önnek a gyerekek 
az elmúlt hosszú évek alatt?

Röviden megfogalmazva: na-
gyon-nagyon sok örömet. Öröm 
volt látni, hogy a kisgyermekek szí-
vesen jönnek a bölcsődébe kis tár-
saik közé és jól érzik magukat, amíg 
a szüleik dolgoznak. Jó érzés volt 
látni, megtapasztalni, ahogy nap-
ról napra fejlődnek, cseperednek, 
kitágul a világuk, felfedezik a kör-
nyezetüket, társkapcsolataik ala-
kulnak ki, ahogyan egyre önállób-
bakká válnak. Sok szép emlékem 
és példa marad meg arra, ahogy a 
kisgyermekek, szocializációjuk so-
rán megtanulták egymás önzetlen, 
természetes elfogadását, az empá-
tiát és segítségnyújtást. Minden 
kisgyermek egy önálló személyiség, 
egyéniség, egy kis csoda.

Péter zsuzsanna
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A beszélgetést ezúttal is Veiszer Alinda vezette, 
partnerei Hadas Kriszta szerkesztő-riporter, 
Kovács Bálint, a HVG újságírója, Mérő Vera, a 
Nem tehetsz róla, tehetsz ellene mozgalom ala-
pítója és Péterfy-Novák Éva író voltak.

Az online találkozót az előző öt alkalomhoz 
hasonlóan ezúttal is Őrsi Gergely polgármester 
vezette be, felidézve az előző alkalmak témáit, 
amelyeket közel húszezren kísértek figyelem-
mel. A november 25-i világnap apropóján a 
polgármester elmondta, hogy Magyarországon 
a legóvatosabb becslések alapján is minden 
héten meghal egy nő családon belüli erőszak 
következtében. Sajnos, a II. kerület sem kivé-
tel, itt is történtek, történnek hasonló tragikus 
esetek. Európai és hazai adatok alapján min-
den ötödik nő ki van téve partnere lelki és/vagy 
fizikai bántalmazásának, ez Magyarországon 
közel félmillió nőt érint, és ugyanennyi férfi 
elkövetőt jelent. – Nincs mentség az erőszak-
ra – hangsúlyozta Őrsi Gergely –, úgy tudunk 
segíteni, ha nem hibáztatjuk az áldozatokat.

1981 óta emlékeznek meg november 25-én 
az erőszak áldozatául esett nőkről, de csak 
1999 óta lett hivatalosan is világnap az ősz 
végi dátum. Veiszer Alinda felidézte, hogy 
1960-ban ezen a napon Trujillo, dominikai 
diktátor parancsára ölték meg a Mirabal nő-
véreket. A „Pillangóknak” is nevezett három 
testvér ellenezte a diktátor politikai nézeteit, 
börtönben is ültek. Trujillo személyes gyűlö-
letet is táplált a középső lány, Minerva ellen, 
mert az korábban visszautasította közeledését. 
Minerva akkor négyéves lánya ma politikus, az 
ő szavait idézve indult a beszélgetés: „Egy tár-
sadalmat nem nevezhetünk demokratikusnak, ha 
eltűri, hogy a nőket bántalmazzák és meggyilkol-
ják. Ráadásul pont azokban a közegekben, ahol a 
legvédettebbnek kellene lenniük: az otthonukban, 
a közvetlen családi vagy ismerősi körükben”.

Péterfy-Novák Éva szerint a nők védelme-
zik a családot, és szégyellik a történteket, nem 
beszélnek az őket ért bántalmazásokról, ezért 
valószínűleg sokkal magasabb az érintettek 
száma. Beszámolt egy ’81-ben történt esetről, 
amelynek jegyzőkönyvében minden sor az ál-
dozat hibáztatásáról szól. Mint mondta, azóta 
sokat javult a helyzet, de közel sem olyan, mint 

Európa több országában. A nők itthon sokszor 
nem érzik úgy, hogy az állam vagy a szociális 
háló biztonságot nyújtana. Úgy vélte, hogy a 
nők a saját párválasztásuk kudarcát szégyellik, 
és ezen csak az érintett tud továbblépni, de 
ezt se sürgetéssel, se meggyőzéssel nem lehet 
befolyásolni.

Hadas Kriszta szerint a verbális erőszak ép-
pen olyan romboló és káros, mint a fizikai. 
Teljesen leépül az önértékelés és az önbiza-
lom, ami gyakran gazdasági függéssel is együtt 
jár, és ilyenkor szinte lehetetlen kilépni a kap-
csolatból. Jellemzőnek nevezte azt is, hogy az 
áldozat akár évekig nem tudja magáról, hogy ő 
áldozat, nem veszi észre a sorozatos megaláz-
tatást, magát okolja és igyekszik megfelelni a 
„főnöknek”. 

– A nők elleni bántalmazás nem választható 
el a gyermekek elleni erőszaktól – fűzte hozzá 
a riporter. – Minden családon belüli fizikai 
vagy lelki bántalmazás a gyerekeket is érinti, 
még ha a szülők igyekeznek is előttük titkol-
ni, és sajnos, sok esetben az ilyen szülőkkel 
nevelkedő gyermekből is bántalmazó felnőtt 
lesz. Megemlítette a sajtó felelősségét is, mint 
mondta, riportjainál sokszor borotvaélen tán-
col, hogy mit szabad és mit nem kimondani a 
gyermek érdekében. 

– Még ha nem is a gyermekre irányul az 
erőszak, az ilyen légkör jogilag kiskorú ve-
szélyeztetésének minősül – mondta Mérő 
Vera. – Még ha a bántalmazót el is ítélik, azt 
már nem vizsgálják meg, hogy utána jár-e még 
neki a kapcsolattartás joga, holott a gyereknek 
a bántalmazó szülővel eltöltött idő további sú-
lyos, sokszor feldolgozhatatlan traumát okoz. 

– Ott kezdődik az erőszak, ahol a másik em-
ber integritása sérül – állította a nőjogi akti-
vista, és hozzáfűzte, kívülről gyakran nehezen 
lehet megítélni, hogy valaki áldozat-e, hiszen 
sokszor maga az érintett sincs ennek tudatá-
ban, és ha mégis, az előbb említett szégyen 
miatt ezt ügyesen leplezi.

Kovács Bálint az isztambuli egyezmény (az 
Európa Tanács egyezménye a nők elleni és a 
családon belüli erőszak megelőzéséről és fel-
számolásáról) kapcsán elmondta, hogy azt  
nem aláírni gesztusértékű. Az újságíró felidé-
zett egy olyan esetet is, amikor egy színházon 
belül történt zaklatás, amit ő megírt, de egy 
állítólagos vizsgálaton kívül, amelynek során 
az áldozatot meg sem keresték, nem történt 
semmi.

Az újságíró azt tanácsolja a zaklatást el-
szenvedőknek, hogy merjenek beszélni róla, 
és a többiek, a közjó érdekében hozzák nyil-
vánosságra történetüket. Tapasztalatai szerint 
az áldozatok nem adják a nevüket egy ilyen 
történethez, mert úgy érzik, nem tudnak jól 
kijönni belőle. A Nem tehetsz róla, tehetsz elle-
ne mozgalomhoz özönlenek a bántalmazásról 
szóló, ám név nélküli történetek – erősítette 
meg Mérő Vera. 

Szó esett a színházi világban zajló történé-
sekről is, amit szintén a hatalommal való visz-
szaélés jellemez, akárcsak a többi zaklatást a 
családon belül vagy bármelyik munkahelyen, 
ahol hierarchia van.

A beszélgetés végkövetkeztetését Veiszer 
Alinda fogalmazta meg: nem lehet megmenti 
azt, aki nem akarja magát megmenteni. Egy 
dolgot tehetünk: támogatjuk az áldozatot az-
zal, hogy felkínáljuk neki a segítségünket.

Péter zsuzsanna

A koronavírus-járvány miatti össze-
zártság a nők társadalmi helyzetének 
romlása mellett (nem tudnak visszamen-
ni dolgozni, felfüggesztették a tanul-
mányaikat, sokkal több otthoni munkát 
végeznek) a családon belüli agresszió 
növekedését is magával hozta. A II. 
Kerületi Önkormányzat az Átriummal 
és a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest 
irodájával együttműködve a nők elleni 
erőszak megszüntetésének világnapja 
kapcsán beszélgetést szervezett a Védett 
tér elnevezésű programsorozatban Kerülj 
képbe! – Válaszd a segítséget! címmel.

NINcs meNTsÉg Az erŐszAKrA
– kínáljuk fel segítségünket

A II. Kerületi Önkormányzat Család- és 
Gyermekjóléti Központja készenléti tele-
fonos ügyeletet biztosít, ami bármilyen 
veszélyeztetettség esetén (például krí-
zisben lévő felnőtt, vagy gyermek, aki 
segítséget szeretne kérni családon belüli 
konfliktus miatt) hívható. A felmerülő 
krízishelyzetekben azonnali, szaksze-
rű segítségnyújtást, tanácsadást vagy 
tájékoztatást kaphatnak. A készenléti 
ügyelet telefonszáma: (06 70) 455-1776, 
hívható munkanapokon 18 órától reg-
gel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 
0–24 óráig.

Veszélyhelyzeti
telefonos ügyelet
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A Mikulás idén is figyelt arra, hogy környezetbarát és kiszínezhető 
papírtasakban hozza az ajándékokat a II. kerületbe járó bölcsiseknek, 
ovisoknak és alsósoknak. Ráadásul, a tavalyi csomagokhoz hason-
lóan, most is egészséges finomságokról gondoskodott cukorkák és 
nyalóka helyett. A csomagok szállításában a II. Kerületi Önkormányzat 
segített a Mikulásnak. 

Az önkormányzat jóvoltából a járványhely-
zet miatt sem kellett lemondani a karácsonyi 
hangulatról, a várakozás izgalmáról. Sok 
kerületi kisgyerek várta az adventi hétvé-
géken a kivilágított karácsonyi tűzoltóautó 
felbukkanását, amely minden adventi szom-
baton és vasárnap járta a kerület utcáit és 
játszótereinek környékét. Az adott hétvége 
útvonalait és megállóit mindig a tűzoltó-
autó-vonulások Facebook-eseményénél teszi 
közzé az önkormányzat, ahol elérhetőek a 
legfrissebb információk is az eseményről. 

Sokan élnek nélkülözésben, sokaknak az ünnep egy újabb küz-
delmes napot jelent ajándékok, fűtött szoba és meleg étel nélkül. 
Ezért az önkormányzat munkatársai – a tavalyi évhez hasonlóan 
– idén is nehezebb körülmények között élő gyerekeket kérdeztek 
arról, mit szeretnének kapni karácsonyra. A konkrét karácsonyi 
kívánságokat összegyűjtötték, és arra kérték a kerület lakóit, hogy 
azokat az önkormányzattal közösen teljesítsék. Az első közel há-
romszáz kívánság hamar teljesítőre talált, így még további olyan 
nehéz sorsú gyermekeket is megkérdeztek arról, hogy mit szeret-
nének, akiknek sokszor semmi nem kerül a fa alá. Hála a páratlan 
összefogásnak, ez idén másképp lesz, mert az újabb kétszáz aján-
dék is néhány nap alatt „elkelt”.

Köszönjük az ajándékokat az örökbefogadóknak, akiknek segít-
ségével ötszáz gyermek karácsonya vált szebbé, emlékezetesebbé!

Tegyük szebbé a karácsonyt! 

Teljesítsük gyermekek kívánságait! 

– hangzott a II. Kerületi Önkormányzat 

felhívása városrészünk lakóihoz, 

akik idén jelesre vizsgáztak 
szolidaritásból.

páratlan összefogás a kerületben

Nefelejcs
Nyugdíjasklub
Nagyon boldog 

karácsonyt kívánok 
minden kedves 

tagunknak, gondolatban 
együtt leszünk az ünnepen. 

Vigyázzatok magatokra, 
hogy mielőbb 

találkozhassunk! 
Besenyei Zsófia 

klubvezető

minden adventi hétvégén vonul 
a karácsonyi tűzoltóautó

MiKulásMikulás
járt a kerületi óvodákban,
bölcsődékben és iskolákban
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lisztet, tejet
adományoztak

Segítse legófigurákkal
a szociális munkát!

Bizonyosan nem a megszokott lesz az ünnep a korona-
vírus-járvány árnyékában, az önkormányzat azonban 
idén is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a kerületben 
lakók, az itt közlekedők mégis a hétköznapitól eltérő, 
ünnepibb hangulatban tölthessék a karácsony és az 
új esztendő előtti heteket.

Bár az idén nem gyűlhetünk össze az adventi 
vasárnapi programokra a Mechwart ligetben, az 
arrafelé sétálók már messziről megcsodálhatják az 
önkormányzat karácsonyfáját, amely Zalából érkezett, 
a hivatal épülete előtt pedig ismét felállították azt 
a forgatható betlehemet, amely előtt biztosan nem 
megy el egyetlen gyermek sem anélkül, hogy ki ne 
próbálná és meg ne csodálná kézzel faragott figuráit. 

A II. kerület megbízásából karácsonyi díszkivilágítást 
kapott a Mechwart liget, a Zsigmond tér, a Nagyrét 
utca–Nagykovácsi út–Szép Juhászné úti körforgalom, 
a Bimbó út–Ady Endre utcai körforgalom, a Szépvölgyi 
út–Zöld lomb utca–Zöldmáli lejtő körforgalom, a Ke-
lemen László utcai híd, a Kapás utca–Varsányi Irén 
utca találkozása, a Rét utca és a Keleti Károly utcai 
csomópont, a Pusztaszeri út Szépvölgyi út felőli vége, a 
Gábor Áron utca a Szilágyi Erzsébet fasor és a Pasaréti 
út között, a Pasaréti tér, a Törökvész út–Pusztaszeri úti 
csomópont, a Törökvész út–Kapy utcai körforgalom, a 
Törökvész út–Vérhalom utca–Eszter utcai körforgalom, 
az Ady Endre utcai körforgalom, valamint a Hűvösvölgyi 
út–Hidegkúti út–HÜVI üzletház környéke.

Olvasd be
a kódot, és kövesd

nyomon legód 
utóéletét!

a II. kerületi Család-
és Gyermekjóléti Központ
közösségi gyűjtést szervez

2021. január 18-ig,
melynek célja, hogy az iskolai szociális se-
gítők az egyéni és csoportfoglalkozások 
keretében a legófigurákat, -állatokat, 
-építőelemeket mint szimbólumokat hasz-
nálhassák. A legóelemek 
használatával a fog-
lalkozáson résztve-
vők könnyebben 
és kreatívabban 
tudnak beszélni 
azokról a lehetőségek-
ről, amelyek segíthetik őket 
egy-egy meg-
változott hely-
zetben. A Legók 
és Lego Duplók 
leadhatók szer-
dán 8.30 és 17.30, 
csütörtökön 14 és 
17 óra között a 1027 
Erőd utca 11. szám alatt 
(bejárat a Varsányi Irén 
utca felől). A szervezők 
köszönettel fogadják az 
adományokat.
További információ:
Kovács anett (06 20) 289-4288

ünnepi hangulatban

A Szatmári cégcsoport Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyűlési képviselő se-
gítségével 25 tonna lisztet és 15 ezer liter 
tejet osztott szét adományként 32 II. és 
III. kerületi gyermekotthonnak, idősott-
honnak, kórháznak és egyházi intézmény-
nek. Első körben a Budai Irgalmasrendi 
Kórháznak vittek belőle.
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– Tizennyolc éves koromig a 
Moszkva téren laktunk, az érettsé-
gi környékén költöztünk szüleim-
mel Zuglóba – meséli a színművész 
a II. kerületi kötődéseit firtató 
kérdésemre. – Általános iskolá-
ba a Marczibányi térre jártam, a 
gimnáziumot pedig a Rákócziban 
végeztem. A Városmajor és a Mar-
czibányi tér volt a játszóhelyünk, 
az utóbbin található röplabda-
pályát telente felöntötték vízzel, 
ott korcsolyáztunk. A művelődési 
központ helyén egy domb volt, el-
vileg a focipályához tartozó lelátó, 
oda jártunk ki az iskolával rajzol-
ni. Az iskolának volt egy nagysze-
rű kamarakórusa (én is énekel-
tem benne), amely mindenféle 
versenyt megnyert – még a csil-
lebérci döntőt is, ami miatt egy 
hetet töltöttünk az úttörőtábor-
ban, és rengeteg mozgalmi dalt és 
egyebet énekeltünk. Ott tanultam 
meg az Ébresztő és a Takarodó (Il 
Silenzio) dallamát, majd később, 
amikor fúvós hangszerhez jutot-
tam, próbáltam játszani is ezeket.

Vonzódott már akkor is 
a színházhoz, 

a színművészethez?

Nyolcadikban indultam egy 
szavalóversenyen, de igazán a 
gimnáziumban kezdődött ez a 
vonzalom. Volt egy csodálatos 
magyartanárom, egyben osz-
tályfőnököm, a legendás Kovács 
Endre, aki a kettővel felettem 
járó Réz Andrással (az azóta ki-
tűnő filmesztétával) alakított egy 
színjátszó kört, és oda engem is 
bevettek. Kovács tanár úr később 
Csurgón, egy színjátszó fesztivá-
lon találkozott a szintén legen-
dás Keleti Istvánnal, a Pince-
színház vezetőjével, és mivel volt 
egy olyan zseniális szokása, hogy 
igyekezett mindenkit a számára 
megfelelő pályára irányítani, be-
ajánlott neki. Így kerültem 1969-
ben a Pinceszínházba, majd két 
év amatőrség után felvettek a 
Színház- és Filmművészeti Fő-
iskolára.

Mit szólt hozzá a család?

Megnyugodtak. A  felmenőim 
között nem voltak színészek, 
de a szüleim mindketten tag-
jai voltak Gyulakeszin a helyi 
plébános szervezte színjátszó 
körnek. Hogy mennyire voltak 
tehetségesek, nem tudom, de a 
helybeliek állítólag azt mondo-
gatták, hogy ha a Gyabronka Jós-

ka benne van a darabban, akkor 
megnézzük… Amikor a felvéte-
lire készültem, apám azért aggó-
dott, hogy bejutok-e. Annyi elő-
életem volt, hogy még érettségi 
előtt bekerültem a Thália színház 
egyik előadásába, az volt a címe: 
Irány New Haven. Gosztonyi Já-
nos rendezte, aki ismert engem 
az amatőr mozgalomból, és meg-
hívott egy szerepre. Montágh 
Imrét, a főiskola beszédtanárát 
is ismertem, ő a Pinceszínház-
ban kis beszédszemináriumokat 
tartott nekünk. 

Szerencsésen indult 
a pályája. Kitartott 

Fortuna ön mellett?

Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert Magyarország leg-
nagyszerűbb rendezőivel volt al-
kalmam együtt dolgozni, akiktől 
sokat tanulhattam. Persze az én 
életemben és a pályámon is elő-
fordultak hullámvölgyek, de ami 
nagyszerű dolog: szabadúszóként 
elmondhatom, hogy van választá-
som. Alapvetően önmarcangoló 
típus vagyok, de most már „csak” 
magam előtt kell vizsgáznom, így 
olyan előadásokban veszek részt, 
amilyenekben szeretnék. 

Amikor Gyabronka József színművésszel készítettem ezt az inter-
jút, ő így zárta a beszélgetést: Hálás vagyok, hogy nem kérde-
zett a Zsebtévéről és Kanadáról… Tényleg nem kérdeztem, bár a 
bevezetőben gondoltam megemlíteni, hogy a hetvenes években 
az egész ország szívébe zárta a gyerekműsor kedves mosolyú fő-
szereplőjét. De igaza van, az már a múlt, és az azóta eltelt időben 
számtalan színházi és filmszerepben bizonyította, hogy komoly, 
drámai szerepekben éppúgy felejthetetlen alakítást nyújt, mint 
komikus vagy éppen szarkasztikus figurák életre keltésében – az 
utóbbi időkben leginkább az Átrium színpadán.

„Ha valamit igaznak és követendőnek  tartok,
azt szeretném megosztani  másokkal”

A Krakken művelet
A jegyzőkönyv című előadás próbáján
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Kiről kapta nevét a rózsika-forrás?

A szegény sorsú munkáscsaládok gyer-
mekeinek a szabadba való kivitelére, 
kirándulások szervezésére alakult meg 
az 1910-es években a Munkások Gyer-
mekbarát Egyesülete. A munkásmoz-
galom akkori vezetői teljes mértékben 
elzárkóztak az egyesület támogatásá-
tól – arra hivatkozva, hogy van ennél 
számtalan fontosabb feladatuk is. Így 
a szervezet a Természetbarátok Turista 
Egyesülete (TTE) keretében működött 
tovább. Az első gyermekkirándulást a 
Széchenyi-hegyre vezették több mint 
száz gyermek részvételével, majd Ku-
ruclesre, a Szépjuhásznéhoz és még sok 
más helyre. A programokon a részvétel 
ingyenes volt, tekintettel a szülők ne-
héz anyagi helyzetére. Még akkor sem 
kértek pénzt, amikor fogaskerekűvel 
is utaztak. Az uzsonnát szintén díj-
mentesen osztották szét a gyermekek 
között, ehhez azonban nagy szerve-
ző- és áldozatkészség kellett. A kicsik 
kirándulásait egy nagyon tettre kész 
gárda készítette elő és bonyolította 
le. Néhányukat név szerint is ki lehet 
emelni: a Lackenbach házaspárt, a Gyé-
mánt testvéreket, Lőwy Gusztávot és 

Lipótot és nem utolsó sorban Sternthal 
Rózsit. A TTE nem járt rosszul, hogy 
felkarolta a gyermekek kirándulását, 
mert sokan közülük, amikor felnőttek 
lettek, beléptek az egyesületbe és velük 
túráztak tovább.

Nagy elégedettséggel fogadták 
az egyesületben, hogy a Társadalmi 
Múzeum által kiadott szociálpolitikai 
folyóiratban hatoldalas cikkben is-
mertette és méltatta Marschán Géza 
aligazgató a TTE gyermekbarát mű-
ködését.

A forrást 1917-ben látta el fog-
lalattal a TTE Újpesti csoportja, és 
annak vezetője, Tolnai Lajos javasol-
ta, hogy Sternthal Rózsiról nevezzék 
el. A Budai-hegység 1966-os útika-
lauzában például Rózsi-forrásként, 
de egy 1964-es térképen Rózsika-for-
rásként szerepel, az 1982-es kiadású 
Budai-hegység kalauzában szintén 
Rózsika névre hallgat.

A Rózsika-forrás megközelíthető a 
64-es autóbuszcsalád Örökzöld utcai 
megállójától a sárga sáv jelzésen, ké-
nyelmes sétányon 25 perc alatt.

kertész z István

Pesthidegkút határánál, az Alsó-Jegenye-völgyben fakad a so-
kak által ismert Rózsika-forrás, de csak kevesen tudják, hogy 
kiről, miért és kinek a javaslatára nevezték el.

Munkásgyermekek
a forrásnál

Elsősorban az Átriumban 
és a Spinoza Színházban.

És az Orlai Produkció darab-
jaiban. A  Spinozában korábban 
vagy nyolc-tíz éven át Bächer 
Ivánnal volt közös estünk. Én az ő 
írásait olvastam fel, ő pedig Cho-
pin-mazurkákat zongorázott, de 
Iván nincs már köztünk, nélküle 
nem akarnám folytatni ezeket az 
előadásokat. Játszom a Herzl Ti-
vadarról, Izrael egyik alapítójáról 
szóló Herzl című darabban, amit, 
bár műsoron van, a járványhelyzet 
miatt – akárcsak a többi előadást 
– jelenleg nem láthat a közönség.

Hogy érzi magát 
az Átriumban?

Szimpatizálok a társulattal és a 
színház vezetőivel, már csak azért 
is, mert nagyon megtisztelő volt, 
hogy rögtön az első produkciónál 
gondoltak rám, és azóta is több 
előadásban felléphettem. Most 
is éppen bemutatóra készültünk, 
amit sajnos meghiúsított a jár-
vány. Alföldi Róbert rendezésé-
ben A jegyzőkönyv című kortárs 
amerikai darabot próbáltuk, de ez 
majd csak akkor kerül színpadra, 
ha már annyi néző ülhet be, ahány 
szék a nézőtéren van. 

Hogy éli meg 
a járványhelyzetet?

Ugyanolyan rosszul, mint 
ahogy a kulturális életben jelen-
leg zajló és engem mélységesen 
elkeserítő „hadiállapotot”. Elfo-
gadhatatlannak tartom a politika 
ilyen szintű befolyását, hogy ne a 
közönség ízlése és ne a valódi si-
ker legyen az értékmérő, hanem a 
politika dönt színházi vagy egyéb 
kulturális intézmények vezetői-
ről. Ezt a tűrhetetlen kultúrpoli-
tikai légkört nagyon veszélyesnek 
tartom, de természetesen nem 
szeretném a járványhoz hason-
lítani, ami mára már sajnos, na-
gyon sok családot érint.

Ugyanakkor csodálatos dolog, 
hogy mennyi mindenre jut most 
időm. Remek könyveket olvasok, 
remek filmeket nézek – például 
Tarkovszkij összes filmjét, de újra-
néztem a Sátántangót, a Szegényle-

gényeket, és olyan kortárs magyar 
filmeket is láthattam, amelyek-
ről az utóbbi időben lemaradtam. 
Olyan emberekkel folytatok hosz-
szú telefonbeszélgetéseket, akikkel 
esetleg már évek óta nem jutottunk 
hozzá egy jó kis eszmecseréhez. 
Pici odafigyeléssel nagyszerűen 
ápolhatók az emberi kapcsolatok, 
amikre nagy szükségünk van. 

Nem hiányzik a színpad, 
a fellépés?

Igen is, és nem is. Van mondani-
valóm, és ha valamit igaznak és kö-
vetendőnek tartok, azt szeretném 
megosztani másokkal – ugyanak-
kor a közvetítésben nem vagyok 
elég ügyes, szükségem van drama-
turg és rendező segítségére. Ezért 
vagyok nagyon hálás, ha hívnak.

Szeretek játszani, szeretek a kol-
légák között lenni – főleg az olyan 
előadásokban, amelyekben valami 
ránk van bízva, improvizálhatunk, 
írhatunk szöveget, énekelhetünk, 
zenélhetünk. Ez mindig nagyon 
izgalmas, mert ilyenkor alkotói is 
vagyunk az előadásnak, nemcsak 
interpretálói.

Közeledik a karácsony, 
amit most bizonyára 

minden család 
a szokásostól eltérően 

 fog megünnepelni. 
     Ön hogy készül 

az ünnepekre?

A karácsonynak soha nem az 
ajándékokról kellene szólnia, 
de idén végképp fontos lenne 
ezt megfogadni és betartani. Szó 
szerint kellene értenünk, hogy 
ez a szeretet ünnepe, és ennek 
jegyében ajándékozhatnánk egy-
másnak mondjuk egy sétát (egy-
mástól két méter távolságban) a 
közeli erdőben vagy a Nagyréten, 
a távol élőket, vagy idős, már nem 
gyaloglóképes rokonainkat pedig 
beszélgetéssel lephetjük meg – 
telefonon vagy képernyőn keresz-
tül. És bár idén sajnos nem együtt 
fogjuk körbeállni a karácsonyfát 
és nem fogunk együtt bejglizni, 
de azért a technika és a fantáziánk 
segítségével tudunk meghitt és 
bensőséges ünnepet varázsolni. 

Ezt kívánom mindenkinek!
Péter zsuzsanna

„Ha valamit igaznak és követendőnek  tartok,
azt szeretném megosztani  másokkal”
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E. Tóbiás Sárát, a II. 
kerületi Család- és 
Gyermekjóléti Köz-
pont pszichológusát 
kérdeztük, hogyan 
készüljünk lelkileg 
a szokásostól eltérő 
ünnepekre.

– A karácsony 
tükre az eltelt évnek 
is. Ilyenkor előtér-
be kerül mindaz, 
amit egész évben 
magunkkal hordo-
zunk – jó és rossz 
dolgok egyaránt –, 

és lehetőségünk van összegezni, feldolgozni 
is a történteket – hangsúlyozta a pszicholó-
gus. – Ez az év feladta a leckét. Fontos lenne 
magunkba nézni, hogy meglássuk: mit tanul-
tunk magunkról és kapcsolatainkról ebben a 
pokoli helyzetben. Emberi kapcsolataink mi-
nősége nem a találkozásokon múlik, inkább 
azon, hogy hogyan tudunk az elzárkózásban is 
közel maradni, hogyan kommunikálunk egy-
mással, mennyire tudunk figyelni a másikra, 
és ebben az odafordulásban sikerül-e meg-
gyógyítani valamit kapcsolatainkban. Ha jól 
„vizsgázunk” ezekben a kérdésekben, az szív-
melengető érzés a még mindig fennálló nehéz 
helyzet és a kényszerű távolság ellenére is.  
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a koronavírus árnyékában

Nehéz annak, aki egyedül él, és most talán 
az ünnepekre is magára marad, de ugyanilyen 
nehéz az összezártság is – ahogy ezt sok család 
idén megtapasztalhatta.

– Az összezártság kiélezte a nézeteltéréseket, 
és a felszínre törő konfliktusok sok keserűsé-
get és fájdalmat okoztak – számol be tapaszta-
latairól a szakember. – Ugyanakkor sok pozitív 
fejlődéstörténetet is látok, olyan kapcsolato-
kat, ahol régi sebek tudtak szépen gyógyulni. 
A nehéz helyzet nem állított lejtőre mindenkit, 
és ez azon is múlt, ki hogy tudott szembenézni 
problémáival, saját felelősségével.

Az is segítségünkre lehet az elszigetelten töl-
tendő ünnepek elviselésében, hogy március 
óta hozzáedződtünk a szokatlan életmódhoz: 
javult megküzdési stratégiánk, jobban tűrjük 
az amúgy nehezen viselhető monotonitást, 
tudatosabban kezeljük a kipattanó konfliktu-
sokat, egyszóval már nem ér minket felkészü-
letlenül mindaz, ami a megszorításokkal jár. 

Különböző lelki alkatúak lehetünk: extro-
vertáltak, kifelé fordulók vagy introvertáltak, 
befelé figyelők. E. Tóbiás Sára szerint a mosta-
ni helyzet az utóbbiak számára viselhető köny-
nyebben. – Bármelyik csoporthoz is tartoz-
zunk, a járvány nyomán kialakult helyzet egyik 
nagy veszélye a depresszió, ami mindenkit 
utolérhet, de leginkább az idősebb korosztályt 
érinti. Érdemes már előre felkészülni arra, 
hogy ne engedjük elhatalmasodni a negatív 
gondolatokat, igyekezzünk tudatosan megküz-
deni velük. Ehhez hatékony segítséget nyújt-
hat egy nagyon egyszerű kis gyakorlat, amit 
érdemes naponta tíz percig végezni (lásd rész-
letesen a keretes leírásban). A légzőgyakorlat 
lényege, hogy a figyelem koncentrálásával a 
rossz gondolatok kimosódnak elménkből, és 
utána másként látjuk azt a helyzetet, ami aggo-
dalmat vagy pánikot keltett bennünk. Segítsé-
gével rugalmasabbá tesszük az idegrendszert, 
ami stressz esetén csak nehezen tud a kibillent 
helyzetből nyugalmi állapotába visszatalálni. 
Olyan edzése ez az idegrendszernek, mint a 
rendszeres mozgás testünk izmainak.

Az említett légzőgyakorlat jó bevezetője le-
het a meditációnak, ami az egyik legkiválóbb 
eszköze elménk lecsendesítésének, a stresz-
szes állapot megszüntetésének. Ennek tudo-
mányos hátteréről a szakember elmondta, 
MRI-felvételeken jól látszik, hogy amikor 
aggodalmasak vagyunk, az érzelmi közpon-
tunk tartósan megnagyobbodik. A meditáció 

hozzájárul az érzelmi köz-
pont zsugorításához, azaz 

tanítja az idegrendszert, 
hogy „elengedje” a rá-
gódást. És mint minden 

tudásnak, ennek is az 
ismétlés az anyja, azaz 
a meditáció rend-
szeres gyakorlásával 

juthatunk el egy kel-
lemes, stresszmentes, 

nyugodt lelkiállapothoz 
– amire így, karácsony 

táján talán 
még in-
kább vá-

gyunk.
Péter

zsuzsanna

Nyakunkon a karácsony – a nagy bevásárlások és vendégjárások ideje. Idén azonban 
az ünnepeket, ahogy minden mást is, felülír a még mindig nagy intenzitással jelen lévő 
koronavírus-járvány. Bár a bevásárlóközpontok nyitva vannak, nem ajánlatos nagy tö-
megben, zárt helyen huzamosabb időt tölteni, és annak is egészségügyi kockázata van, 
ha felkerekedik a család, hogy végiglátogassa a távolabb élő rokonságot.

E. Tóbiás Sára

léGzésFIGyeléses KonCenTráCIós GyaKorlaT: lélegezzünk nyugodtan, folyamatosan. 
A ki- és belégzésre koncentrálva kezdjük el számolni a kilégzéseket egytől huszonegyig, majd vissza 
huszonegytől egyig. Ezt ismételjük meg háromszor. Naponta végezzük a gyakorlatot. A légzésfigyelés 
lelazítja a cikázó gondolatokat, segít a stressz- és az indulatkezelésben, hatékony pánikbetegség esetén, 
megelőzi, hogy a rossz gondolatok spirálként húzzanak le minket. 

Lehet azért mégis szép
és meghitt az ünnep?

Elzártan vagy összezártan – 
a monotonitást nehéz elviselni

Sokakat érint a depresszió

Megoldás lehet a meditáció

ünnep



2020/18 – december 13. EMLÉKEINK 19. OLDAL

Karácsonyi ezüstcsengettyű 
Jézuska ezüstcsengettyűje egy Sövény 
utcai lakásból indult vándorútjára, 
hogy három otthonban, három gene-
rációt kiszolgálva, még a budai hegyek 
nadrágszaggató csúszkáin edződött 
gyerekeket is ámulatba és gondolkodó-
ba ejtse titokzatos megszólalásával.

és mamával várakoztak az előszobában? Az egyik 
karácsony alkalmával a papa elárulta a titkot, 
melyet, mint hagyományt örökölt a Sövény utcai 
karácsonyok emlékeiből.

A sors úgy hozta, hogy miután érett férfiként 
megnősült, a nagyszülők Sövény utcai lakásába 
költöztek. Nemsokára gyermekáldásban is ré-
szesültek és eljött az idő, hogy kislányuk, Luca 
és kisfiuk, Máté hasonló izgalommal készüljön 
a szentestére. Sok minden megváltozott a fel-
újított lakásban, de a teraszos nagyszoba meg-
maradt, és ugyanúgy, akár régen, a karácsonyfát 
is magába zárta. Győző papa, visszaemlékezve 
Jézuska titkos csengetésére, felélesztve a családi 
hagyományt, kidolgozta a csengő megszólaltatá-
sának gyerekszemek elől rejtett új technikáját.

Karácsonyeste Luca és Máté az izgalom leve-
zetésére a szőnyegen ülve hallgatta és bámulta 
Bohatta-Morpurgo hópehelygyerekeinek ka-
landjait. Közben a papa a teraszról könnyen a 
nagyszobába jutott, meggyújtotta a gyertyákat 
és visszaosont a gyerekekhez, mire megszólalt 
a csilingelés. Felkapaszkodva már elérték a 
kilincset és óvatosan bementek, a karácsony-
fa ragyogásától és a gyertyás betlehemi jelenet 
forgásától elámulva számukra természetes volt, 
hogy mindez az angyalkáknak köszönhető és a 
csöngető Jézuskának.

A kis csengettyű most a nagyszülők kará-
csonyfáját díszíti az Ördögárok utcában, ahol a 
már iskolás unokák karácsony második napján 
ezzel hívják a családot a megterített ünnepi asz-
talhoz. A szülőknek és a nagyiknak a gyertya-
fénynél az jár a szívükben és az eszükben, hogy 
vajon Máté vagy Luca családja fogja-e a Jézuska 
csengettyűjének titkát továbbvinni.

A hagyomány születése azonban örökké ti-
tok marad, a dédnagymama a halálos ágyán 
sem árulta el lányának, Emőkének, hogy fél 
évszázaddal azelőtt ki és hogyan szólaltatta meg 
a csengettyűt. Hiába kérdezték tőle, csak mo-
solygott és azt mondta, az angyalka, ki más?

Petrányi Győző elmondása alaPján írta:
Verrasztó Gábor

mama elosont 
a nagyszoba 

ablaka alatt, 
de ez sem lehe-

tett magyarázat a 
csengetésre, leg-

feljebb arra, hogy ő 
gyújtotta meg a gyer-

tyákat és csillagszórókat.
Később Emőke, aki már 

szép, hosszú hajú nagylány lett, a pa-
saréti templom előtt találkozott egy Csévi ut-
cai fiúval, Győzővel. A hosszúra nyúlt Orsó- és 
Lepke utcai séták eredményeképpen a szülők 
legnagyobb örömére megházasodtak, és nem-
sokára kisfiúval megáldva, családként készü-
lődtek karácsonyestére az új, Gábor Áron utcai 
lakásukban. Zsoltnak ez volt az első karácsonyi-
csengettyű-meglepetése.

A kisfiú karácsony napján mindig sétálni 
ment a Sövény utcai nagymamával, délután al-
vás következett, és számára már napokkal előbb 
„tiltott területnek” számított a nagyszoba. A leg-
rosszabb dolognak mégis azt tartotta, hogy az 
este közeledtével a mama nagy csutakolásnak 
vetette alá a fürdőszobában, és a törölközés 

meg az öltözködés is folytonos nógatással 
és siettetéssel zajlott.

Szerette volna szép lassan felvenni a 
tiszta ruhát, és arról álmodozni, mi is vár 
rá a karácsonyfa alatt, de a sötét előszobá-
ból Győző papa halkan kiszólt: – Valami-
féle zörejt hallottam bentről, talán csen-
getést? Gyere gyorsan, hallgatózzunk! 
Több sem kellett Zsoltnak, kiszaladt az 
előszobába és a zárt ajtóra tapasztotta a 
fülét. Először finoman, majd szép csilin-
geléssel szólalt meg Jézuska csengettyűje. 
A karácsonyfán minden sziporkázott, de 
a kisfiút jobban érdekelte a fa alatti játék.

Zsolt kamasz gyerekké vált, és már tud-
ta, nem az angyalkák hozzák a karácsony-
fát és nem a Jézuska csenget. De akkor 
hogy szólhatott a csengő, mikor a papával 

A kertre néző nagyszobában már lát-
szottak a karácsonyesti készü-
lődés kellékei. Szépen meg-
terített és fenyőágakkal, 
gyertyákkal díszített 
asztalon a tányérok 
és csillogó evőesz-
közök jelezték, sok 
finomságot fognak 
tálalni a család 
tagjainak, de kü-
lönösen Emőké-
nek és Árpinak.

Ők szépen fel-
öltözve, kipirulva, 
izgalommal várták 
a pillanatot, hogy a 
szomszéd szoba zárt 
ajtaja kinyíljon és a feldí-
szített nagy karácsonyfa előtt 
állhassanak. Érezték a kiáramló 
fenyőfaillatot és szinte hallották az 
angyalkák szárnyainak suhogását. Persze, 
ilyenkor a percek is nagyon hosszúnak tűntek, 
de aztán Árpád papa mégis leült a zongorához 
és felcsendült a Csendes éj jól ismert dallama.

Emőke és Árpi tudta, hamarosan eljön a vár-
va várt pillanat, és szorosan az ajtóhoz tapad-
va fülelt. Bejött Ica mama is, és a bezárt másik 
szobában hívogatóan megszólalt a csilingelő 
hang. Megilletődve álltak a karácsonyfa előtt, 
a gyertyák és a csillagszórók fényében csodál-
kozva énekelték vékony hangjukon a Mennyből 
az angyalt.

Évek múltán felcseperedtek, de karácsonykor 
felmerült bennük a kérdés, ki csengetett, ami-
kor együtt voltak a szobában, a teraszajtót pedig 
bezárták. Kamaszkorukban észrevették, hogy a 

Máté és Luca
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Verrasztó Gábor hete-
dik prózakötete jelent 
meg december elején. 
Lapunk állandó szer-
zőjének új könyvé-
ről Palotás Petra írt 
ajánlót. 

Különös dolog a 
szenvedély. Amikor 
észrevétlenül bekú-
szik a belsőnkbe, hogy 
testünk után átvegye 
a hatalmat az agyunk 
felett, vagy éppen fordítva: a gondolatainkból kipat-
tant szikrát tűzzé kovácsolva vegyen le bennünket 
a lábunkról. Ó nem, nem csupán az érzékiség buja 
hálójáról beszélek, ami diszkrét jelenléttel átszövi a 
kötetet, hanem azokról az érzésektől és emlékektől 
fűtött pillanatképekről, amelyek a maguk hétköznapi-
ságában is halhatatlanná válnak a szerző szavai által.

Mert Gábor úgy bánik a szavakkal, mint a leg-
nagyobb festők az ecsettel, átengedve az olvasónak 
a döntést, hogy maga válassza meg a távolságot, 
ahonnan elemzi az alkotását. Hiszen míg közelről 
a hangulatteremtés művészetét élvezhetjük, addig 
kissé távolabbról szemlélve a sorok sarkában to-
porog nélkülözhetetlen árnyékuk is, hogy teljessé 
tegyék a fényjátékot.

Egy mozgalmas élet kulisszájába pillanthatunk 
be, ahol egy srác hol költői finomsággal, hol szán-
dékosan nyers, életszagú mondatokba csomagolva 
mutat mozzanatokat felnőtté válásából, magánélete 
és írói pályafutása néhány fontos momentumából. 
Kamaszkori zsengék, fiatalkori szárnypróbálgatások 
és az újságírói lét ösztönös, papírra vetett gondolatai 
követik egymást az oldalakon.

Szerettem a kötettel kéz a kézben barangolni, 
megborzongani az Októberi reggel utolsó sorain, 
nosztalgiázni a Hattyúk tavával, hosszasan moso-
lyogni a Vigyél anyósodnak skorpiót íráson, de humor 
lebeg a Lábujjhegyen hallgat minden története felett.

Verrasztó Gábornak sikerült olyan, eddig csak 
napilapokban, folyóiratokban megjelent, vagy még 
egyáltalán nem publikált prózai szövegeket csokor-
ba szedni, amelyeknek ott a helyük minden kortárs 
irodalmat kedvelő és becsülő könyvespolcán.
Verrasztó Gábor: Lábujjhegyen hallgat, Napkút 
Kiadó, 2020. Ára 1990 Ft.

Magánéleti és egyéb botrányok híján nem a bulvárlapok 
sztárja, nem tőle hangos a sajtó, holott nők milliói 
olvadoztak a mozivásznak, a tévéképernyők, majd a 
számítógépek előtt, ha meglátták a kék szemét. Terence 
Hill Mario Girottiként született német anyától és olasz 
apától. Fiatalemberként valószínűleg nem volt tisztában 
adottságaival, hiszen rendkívül visszahúzódó és szégyen-
lős volt. Nem csoda, hiszen a II. világháborút Drezda 
mellett vészelte át a család nagy szegénységben. „Sokáig 
rémálmok gyötörtek a bombázások 
miatt és a mai napig elborzadok az 
erőszaktól...” Hatéves koráig csak 
német szót hallott, utána költöztek 
Szászországból a boldogabb jövő 
reményében a dél-umbriai Ameliába, 
édesapja szülővárosába, majd Rómá-
ba. Színészi karrierje is itt kezdődött. 
Tizenkét éves volt, amikor a Vakáció 
a gengszterrel című film rendezője, 
Dino Risi szereplőket keresett. Mario 
édesanyja biztatására jelentkezett. 
„… Nem szerettem szerepelni. Szen-
vedtem addig, amíg el nem kezdtem 
járni a Színész Stúdió óráira.”

Bud Spencerrel (Carlo Pedersolival) az Isten megbo-
csát, én nem! című film forgatásán találkoztak először. 
„Egyikünk sem gondolta volna, hogy ez életünk egy 
csodálatos új fejezetének a kezdete, amely később le-
nyűgöző szakmai sikerekről szólt és egy őszinte szemé-
lyes barátság kezdete lesz.” Ekkor kerestek mindketten 
angolos hangzású nevet is maguknak.

A spagettiwesternek egykori sztárja immár húsz éve a 
minden lében kanál, nyomozó papként, Don Matteóként 

gyarapítja rajongótáborát. Ez volt az 
a sorozat, amelyben először szólalt 
meg Olaszországban a saját, nem 
szinkronizált hangján. Magánéletéről 
nem szeret beszélni, de a Kamera 
Hungária- és San Gennaro-díjas Király 
Levente könyvéből, mely rendkívül 
gazdag képanyagot tartalmaz, még 
nagyon sok minden kiderül.
Király Levente: Zsugabubus – Hi-
hetetlen történetek Terence Hill-
től. Macro-Media Kiadó, 2020, 
ára 3990 Ft.

amik még hiányoznak a polcról
A könyv kiszakít a jelen valóságából. 
Ez most különösen jól jön, ha a járványból 
kicsit ki szeretnénk kapcsolódni. Sőt, időnk 
is lesz, hiszen este 8 után mindenképpen 
otthon leszünk. A fenyőillatban, gyertyák 
fénye mellett üldögélve kezünkbe vehetünk 
egy-egy érdekes könyvet. Ehhez ajánlunk 
mi is néhányat.

Batman, Pókember, Garfield és menstruáció? Első 
hallásra ugyan semmiféle hasonlóság nincs e bi-
zarr felsorolás elemeiben, mielőtt még azonban 
egyértelműen kakukktojást kiáltanánk, érdemes 
megismernünk a Menstrupédia című képregényt, 
mely a menstruáció témakörének feldolgozásához 
a képregények világát hívja segítségül és legalább 
olyan menő, mint Batman és Pókember együttvéve.

A Menstrupédia főszereplői viszont nem szuper-
hősök, hanem a serdülőkor küszöbén álló kislányok, 
olyanok, akiknek az írók a könyvet szánták. A történet 
kezdetén egy születésnapi zsúrba csöppenünk, ahol 
hamarosan megjelenik Blanka, a 
szülinapos kislány orvos nővére; ő 
meséli el a többieknek, hogy a ser-
dülőkorral és a menstruációval új 
fejezet kezdődik majd az életükben.

Manapság talán már ritkán fordul 
elő, hogy az első menstruáció telje-
sen felkészületlenül éri a kislányokat. 
A szülők legnagyobb kérdése inkább 
az, hogyan lehet erről a témáról ter-
mészetesen és oldottan beszélgetni. 
Ehhez nyújt segítséget Blanka és a 
Menstrupédia. A képregény műfaja 
és a könyv kedves nyelvezete garan-
tálja, hogy a fiatal olvasók se érezzék 
kellemetlenül magukat vagy cikinek 

a menstruációt, ugyanakkor sokkal átfogóbban dol-
gozza fel a témát más hasonló könyvekhez képest.

A több mint nyolcvanoldalas képregényből meg-
tudhatjuk, milyen változásokkal jár a serdülőkor, 
mi az a menstruáció, mit kell tenni, amikor először 
megjön a vérzés, hogyan csillapíthatjuk a menstru-
ációs fájdalmakat, illetve hogyan kell betétet vagy 
tampont használni. Nem tér ki viszont a szexuális 
kapcsolat témakörére, ezért bátran adhatjuk 9–12 
éves kislányok kezébe, akik minden bizonnyal öröm-
mel és kíváncsian fogják böngészni és lapozgatni ezt 
a rendhagyó útmutatót.

A www.menstrupedia.hu 
oldalon bele is lapozhatunk a 
könyvbe, megismerkedhetünk a 
Menstrupédia kedves világával és 
további információkat tudhatunk 
meg a könyvről és a szerzőkről. 
A hiánypótló és szórakoztatva ta-
nító könyvet dr. Farkas Eszter nő-
gyógyász lektorálta és fordította. 
Menstrupédia – Útikalauz a 
menstruáció izgalmas világá-
ba. Felelős kiadó: dr. Farkas 
Eszter, ára: 3490 Ft, rendelhető 
a menstrupedia.hu oldalon 
keresztül.

néMeth krIszta

LÁBUjjHEGyEN 
HALLGAT

ZSUGABUBUS

MENSTRUPÉDIA,

– Hihetetlen történetek Terence Hilltől

egy képregény a menstruációról
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Az adventi üzenet telefonon is jön

DEcEMBER 1-jén 10 órakor indult útjára a Kle-
belsberg Kultúrkúria Facebook-oldalán és honlapján 
(www.kulturkuria.hu) az Adventi élménykalendárium 
című online adventi sorozat.

A jelenlegi helyzetben nincs mód arra, hogy az él-
ményeket személyesen, az intézmény falain belül adják 
át az érdeklődőknek, így a virtuális térben szeretnék 
meglepni őket az adventi időszak minden napján egy 
apró élménnyel.

Mindennap 10 órakor kinyílik egy új „ablak”, egy 
új meglepetés, egy kedves mese, egy dal, egy vers, egy 
könyvajánló, egy kép, vagy épp tanács a karácsonyi 
készülődéshez. A fellépők, előadók olyan művészek, 
akik már többször megfordultak a Kultúrkúriában, és 
szívesen osztják meg érzéseiket, gondolataikat a kö-
zönséggel, ily módon járulva hozzá az adventi időszak 
meghittségéhez. Néhány korábbi meglepetés: Földessy 

Margit Mikulás-meséje (december 1.), Bognár Szilvia–
Kovács Zoltán: Karácsonyi énekek (december 2.), Kiss 
Judit Ágnes: Örök karácsony – a szerző előadásában 
(december 3.).

amik még hiányoznak a polcról Adventi élménykalendárium a Kultúrkúriában

Új, 68 oldalas puha 
fedeles, számos fo-
tót is tartalmazó 
füzetet jelente-
tett meg a Városi 
Tömegközlekedés 
Történeti Egyesület 
a 2800-as típusú, 
úgynevezett „K” 
sorozatú vi l la-
mosról abból az 
alkalomból, hogy 
közülük egy jármű-
vet nemrég újítottak fel. A 2806-os 
pályaszámú kocsit az utolsó forgalmi időszakának 
megfelelő állapotúra állították helyre. Ez a típus 
kerületünkben a 6-os szerelvényeit vontatta, de 
járt szólóban a 9-es viszonylaton is a Margit hídig. 
Vasár- és ünnepnapokon pedig a Hűvösvölgybe 
is vontatott egy pótkocsiból álló szerelvényeket, 
ugyanis az Újpestről érkező villamosok nélkül az 
56-os nem tudta volna lebonyolítani a hatalmas 
utasigényeket.
Bosnyák László:  A BVVV „K” típusú villamo-
sok története és a 2806-os motorkocsi fel-
újítása. Közlekedési füzetek XIV., ára 1500 Ft. 
Megrendelhető a www.bkv.hu oldalon.

A normál díjszabással igénybe vehető fényvillamos nyolcadik éve 
közlekedik a karácsonyi időszak alatt. Az UV nosztalgiavilla-

moson 3500 méternyi fényfüzéren 39 200 hidegfehér és 
kék színű LED világít, utasterében pedig ünnepi díszítés 

látható. Az elrendelt korlátozásokkal összhangban 
a villamosok idén korábban, kb. 15 órától állnak 

forgalomba és 19–19.30 között indulnak el a vég-
állomásról az utolsó menetrend szerinti indulásuk-
ra, 20 óra után a fényvillamos kocsiszínbe megy, 
innen utasokat nem szállíthat. A hagyományos 
UV fényvillamos kerületünket is érinti, a járat 
január 6-ig közlekedik, és csütörtökönként a 19-
es vonalán jár (december 24. és 31. kivételével). 
Szombaton és vasárnap „kirándulni” indul, így 

december 20-án vasárnap az 56A vonalán, decem-
ber 26-án szombaton az 59-esen, és január 3-án 

vasárnap az 56A vonalán láthatjuk. Másik újdonság, 
hogy az ikonikus TATRA, T5C5K2 villamos 360 méter 

LED-szalagot, közel 23 ezer darab LED-lámpást kapott, 
hogy beragyogja a vonalát. A feldíszített szerelvény de-

cember 20-án (vasárnap) az 56A vonalán jár majd.

Kerületünkben is jár a fényvillamos

Nem hagyták a Máriaremete–Hidegkúti Ökume-
nikus Általános Iskolában, hogy a koronavírus-jár-
vány megtörje az intézmény egyik hagyományát, 
miszerint adventben iskolaidőszakban minden 
napra jut egy-egy találó üzenet diákoknak és 
szülőknek egyaránt. – Mivel a családtagok mosta-
nában nem léphetnek be az iskolába, és nincsen 
kis kosár, amiből ki-ki elveheti a napi gondola-
tokat rejtő cédulát, ezért egy szülői 
ötlet alapján a kapuban QR-kóddal 
tölthetik le telefonjukra a kísérők a 
napi bibliai idézeteket. A kód állandó, 
de a tartalom reggelre mindig frissül. 
A diákok szintén készülnek karácsony-
ra, az aulában napról napra bővül a 
betlehem, ami az utolsó tanítási napra 
készül majd el teljesen – tájékoztatta 
lapunkat Fazekas Andrea tanárnő.

HASoNMÁSoK

NEM CSAK
VILLAMoSBARÁToKNAK

Két nagy kedvenc 
egy könyvben. 
Akár karácsony-
ra is. Ha az ün-
nepek alatt ismét 
megnéztük Bud 
Spencer filmjeit 
és Ötvös Csöpi 
történeteit is újra 
felelevenítettük, 
akár fel is lapoz-
hatjuk a II. kerü-
leti szerző, Király 
Levente másik, frissen megjelent könyvét is, 
amelyből a látottak mögé pillanthatunk be 
a kulisszatitkokért, eddig nem hallott tör-
ténetekért. A fotókban bővelkedő kötetből 
kiderül az is, hogy hasonlít-e Bud Spencer 
és ismerősen csengő magyar hangja, Bujtor 
István élettörténete. 
Király Levente: Hasonmások – Hihetet-
len történetek Bujtor Istvánról és Bud 
Spencerről. Macro-Media Kiadó 2020, 
ára 3990 Ft.
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Karácsony előtt örök téma és feladat az ünnepi fenyő szemrevétele-
zése, megvásárlása. Milyen fajta, mekkora, sőt manapság több helyen 
felmerül az is, milyen színű legyen. 

Ha őszinték vagyunk, a sokak által kényelmesnek ítélt műfenyő sem 
annyira környezetbarát, mint azt állítják, viszont a földlabdás, élő 
fenyőnek számos előnye van. A lakást sokáig valódi fenyőillat 
hatja át, s a vágott fenyővel ellentétben nem kell bajlódnunk a 
folyamatosan hulló tűlevelekkel sem. Az ünnep után nem 
egy utcai kuka mellett (bár ezt komposztálni viszik), vagy 
szétszedve egy polcon heverő dobozban árválkodik (mint a 
műfenyő), hanem a szabadba kiültetve, pár éven belül kültéri 
izzókkal feldíszítve pompázhat, így téve karácsonyi hangulatúvá 
udvarunkat, és emlékezve „évjáratára” nyáron is különös érzéssel 
kacsinthatunk rá.

Ha nincs kertünk, elajándékozhatjuk kertes házban élő barátaink-
nak, óvodáknak, esetleg kórházak, lakótelepek parkos részeire. Ez talán 
a legkörnyezetbarátabb megoldás.

A jelenlegi világjárvány alatt hangsúlyt 
nyer az a gondolat, hogy ne legyünk az 
ajándékozási láz, a felhalmozási kényszer, 
a túlköltekezés rabjai. Tanuljuk meg, hogy 
sokkal nagyobb érték lehet egy ének-
ben, versben, egy saját kezűleg elkészített 
tárgyban, süteményben vagy pástétomban. 
Eljött az ideje a kicsi, de szívből jövő, sze-
mélyesebb hangvételű ajándékoknak. Régi 
fotókon megmosolyogva nézzük a pattoga-
tott kukoricából font füzéreket, a gondos 
kezekkel kötözött kukoricacsuhé babákat. 
Talán itt az ideje, hogy ismét megbecsüljük 
a szerény dolgokat. Legyünk hálásak ma-
gáért az ünnepért. Szeretetben. Más nem is 
nagyon fontos, mert mulandó.

Fontos, hogy az ünnepek 
alatt adjunk időt magunknak 
a kikapcsolódásra! Szüksé-
ges egy kis kényeztetés a lel-
künknek és a testünknek is. 
Ki ne szeretne otthon olykor 
elmerülni egy forró, illatozó 
és tápláló fürdővízben, pláne 
a hideg napokon? Kis gyer-
tyafény és halk zene mellett 
még pihentetőbb relaxációt 
érhetünk el.

Otthoni körülmények kö-
zött könnyedén elkészíthető, 
ajándéknak is kiváló fürdő-
golyókat ajánlunk. Az  alap 
mindig hasonló, majd azt dú-
síthatjuk a kívánt illattal, aki 
szeretné, minimális ételszí-
nezékkel színezheti is őket.

elkészítése: keverjük el a száraz alapanyagokat, 
olvasszuk fel a sheavajat (kókuszzsírt), csepegtessük hozzá 
a kiválasztott illóolajat. Alaposan dolgozzuk össze, majd 
hintsük meg a karakterre jellemző száraz adalékokkal: 
reszelt narancshéjjal, vagy vaníliamaggal, kevés levendula-
virággal. Formázzunk hógolyónyi labdácskákat belőlük! 
Száraz, hűvös helyen hagyjuk kiszáradni 3-4 napon át. Ezt 
követően szabadon tárolhatjuk, de tetszőlegesen csoma-
golhatjuk celofánba, papírba, vagy díszdobozba is őket.

Vágott? Mű? fÖldlaBdás!

Fürdőgolyók – házilag készítve

– nem csak szóban
Jókívánságok

Narancsos fürdőgolyó

Hozzávalók 2 darabhoz: • 25 gramm kukoricakeményítő 

• 25 gramm citromsav • 50 gramm szódabikarbóna • 20 

gramm sheavaj vagy kókuszzsír, esetleg olívaolaj • 30 csepp 

100%-os narancs illóolaj • 1 narancs reszelt héja

Vaníliás fürdőgolyó

Hozzávalók 2 darabhoz: • 25 gramm kukoricakeményítő 

• 25 gramm citromsav • 50 gramm szódabikarbóna • 20 

gramm sheavaj vagy kókuszzsír, esetleg olívaolaj • 30 csepp 

100%-os vanília illóolaj • 1 vaníliarúd belső magocskái

levendulás fürdőgolyó

Hozzávalók 2 darabhoz: • 25 gramm kukoricakeményítő 

• 25 gramm citromsav • 50 gramm szódabikarbóna • 20 

gramm sheavaj vagy kókuszzsír, esetleg olívaolaj • 30 csepp 

100%-os levendula illóolaj • 2-3 csipet levendulavirág

Vegyük elő az elfeledett, régi kedves szokást: le-
gyünk bátran „ódivatúak”és írjunk szeretteinknek 
hagyományos postai képeslapot! Napjainkban ez 
valóban kellemes meglepetés lehet annak aki kapja, 
és meglepően jó szórakozás annak, aki írja.

Néhány jó tanács a cserepes fenyők tartásához
Bent: • Fokozatosan érje az otthon melege. Megvásárlása után garázsban legyen, 
lépcsőházban, aztán a lakás leghűvösebb helyén, csak ezt követően kerüljön 
a központi helyre • Ne tegyük fűtőtest vagy kályha közelébe • Folyamatosan 
öntözzük, védjük a kiszáradástól! Kint: • Nem tanácsos a szabadban dézsában/
kaspóban hagyni a fát. • A kiültetést megelőzően fokozatosan szoktassuk hozzá 
a kinti hőmérséklethez. Egy bő hétig legyen a levegőn, az elültetése előtt • Az 
ültetéshez várjuk meg a fagyok végét, az ültetőgödröt is érdemes fagymentes 
napon kiásni, akkor nem kőkemény a talaj. A gödör kétszer mélyebb és szélesebb 
legyen, mint a földlabda• Vegyük figyelembe a fánk majdani terebélyesedését 
(ne legyen túl közel a kerítés, a házfal, vagy az előző évi fenyő) • Takarjuk le 
szalmával a frissen ültetett fa körül a földet• Az első két évben még nem erős 
a fenyőfa begyökereződése, így folyamatosan öntözzük kint is.

a 10 millió Fa 
– budapest II. kerület 

Facebook-oldal 
felhívása szerint, 

ha valaki 
konténeres fát vesz, 

de nincs helye 
kiültetni, 

vagy lenne helye, 
ahová másét 
befogadná, 
jelentkezhet 

náluk is.
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Kézi készítésű
karácsonyi dekorációk

KörNyezeTBAráT TIppeK
– éSzSzerű AJÁnDéKozÁSoK
az idei rendkívüli helyzet még inkább arra ösztönöz, 
hogy bevásárlásainkat takarékosan, minél kevesebb 
üzletbe járkálással oldjuk meg. ha például használt já-
tékokat veszünk vagy csereberélünk, még környezetünk 
megóvásához is nagyban hozzájárultunk. a legnagyobb 
közösségi oldalon néhány csoport kifejezetten olyan 
céllal jött létre, hogy mi és a bolygónk is jól járjon.

„zero Waste 2.kerület” csoport
Ami valakinek felesleges, másnak még jól jöhet. A csoport 
lényege, hogy ne dobjuk ki azokat a tárgyakat, amik esetleg 
még másnak jók lehetnek – kicsit környezetvédelmi, kicsit 
szociális szempontból. Pénzért tilos tárgyakat felrakni. Csak 
ingyenes felajánlásokat lehet tenni, a cseretárgy, csere-
igény megjelölésének lehetőségével. A felajánló dönthet 
arról, hogy kinek szeretné adni a felajánlott tárgyat. Ezt 
bele is kell írnia a felajánló posztba. A felajánlásokra nyil-
vánosan, a poszt alatt lehet jelentkezni, privát üzenetben 
nem. A gazdára talált, már nem aktuális posztokat törölni 
kell – áll a szabályzatban. De munkát is lehet ingyen fel-
ajánlani. A II. kerületi környezettudatos eseményeket, kez-
deményezéseket is meg lehet osztani ebben a csoportban.

„új bp. II.kerület hidegkúti és környéke 
ingyenesen elvihető-ajándékba” csoport
A környékbeliek csatlakozására buzdít, bárki bármit fel-
rakhat, ami számára felesleges, de másnak esetleg jól 
jöhet, és szívesen elvinné.

„Ingyen elvihető” csoport
Bővebb merítésű csoport, nem csak környékbelieknek 
hozták létre. Céljuk, hogy bárki segíthessen vagy kérhes-
sen segítséget ingyen. Megunt, felesleges ruhák, játékok, 
bútorok, háztartási eszközök, könyvek, építési anyagok 
találnak itt gazdára. A   közösség a jó szándékra épül. 
Ha már nincs szükségünk valamire, ami másnak nagy se-
gítséget jelentene, itt fel lehet ajánlani. Ha pedig valaki 
segítséget kérne, de már minden reményét elvesztette, 
itt megtalálhatja segítőjét. Kinőtt ruhák, megunt játékok, 
használaton kívüli bútorok, felesleges háztartási eszközök, 
kiolvasott könyvek új, hálás gazdára találhatnak! Segíteni 
a segítés öröméért.

„#vegyélhazait” csoport
Ugyan nem ingyenes és nem kifejezetten II. kerületi csoport, 
de hazai kisvállalkozásokat, alkotókat lehet támogatni 
ezen az oldalon, akik most, a járvány idején, az önkéntes 
karanténnal és a nyitvatartási korlátozásokkal igencsak 
nehéz helyzetbe kerültek. A csoport létrehozója, az InStyle 
számára mindig kiemelten fontos volt a a fenntartható 
divat, illetve a magyar tervezők, képzőművészek, helyi 
vállalkozások támogatása. Épp ezért számítanak a magyar 
divat, a magyar termékek, a magyar helyek rajongóira, 
hogy ne szűnjenek meg kedvenc magyar márkáink és he-
lyeink. Online lehet leadni előrendelést, hogy el tudják 
kezdeni a gyártást, de lehet ajándékutalványt is vásárolni. 
Várják a magyar tervezőket, képzőművészeket, alkotókat, 
vendéglátókat, vállalkozókat is, hogy megmutassák, mit 
lehet tőlük vásárolni. Ha hazai termékeket veszünk, hazai 
vállalkozásokat támogatunk!

rojtos dísz
Tetszőleges kötőfonálból rojtot készítünk, 
kis hurokkal zárjuk a műveletet, majd fából 
készült gyöngyöket húzunk át a hurokszálon.

Vidám fonalakkal betekerhet-
jük a faág egyes szakaszait, 
temperával vagy akrillal fest-
hetünk hozzá tobozokat, vagy 
száraz dekoratív tésztaszemeket 
is, amiket felfűzhetünk az ágra, 
majd ezeket az ágacskákat rakhat-
juk ajándék mellé kísérőnek, de 
ajtódísznek is. Nagyobb méretben 
akár belógathatjuk az étkezőasz-
tal fölé. Aki a hagyományosabb 
zöld-piros színeket kedveli, alkal-
mazza bátran azokat.

színes ágak
tobozokkal

papírdíszek
Kartonból azonos méretű csíkokat vágunk, 
tű segítségével cérnás vagy damilos befű-
zéssel átszúrjuk mindkét végét, kis gyöngy-
gyel rögzítjük, vagy a vastagabb rétegeket 
sasszeggel erősíthetjük össze. Ezt követően 
fonállal vagy szalaggal akasztót tűzünk rá 
a felfüggesztéshez, majd gömbbé nyitjuk 
ki az ívelt csíkokat.

Tányérdísz
Tetszőleges színű filcből kivágunk egy fenyő-
sziluettet, majd középen bevágjuk, egy csíkot 
nyerve. Ide csúsztathatjuk be a méretre hajtott 
szalvétát. Mellé száraz termést, szalagot, vagy 
névre szóló ültetőkártyát is tehetünk.

Koszorú – maradék textilekkel
Vágjunk kis csíkokat különböző textilekből, majd 
egyszerűen csomózzuk őket egymás mellé egy 
tetszőleges karikára.
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Bora Bora

Pápua

Madagaszkár

azori-szigetek

Kisgyörgy Éva 138 országban járt, útjairól a 
II. kerületbe jön haza, ahol szintén mindig ta-
lál magának felfedeznivalót.

– Bő tíz éve lakom a II. kerületben, és nagyon 
megszerettem ezt a városrészt. Idén, amikor 
jóval kevesebbet tudtam utazni, nagyon sokat 
csatangoltam, és szinte utcáról utcára fedeztem 
fel saját kis környékemet. Legnagyobb kedven-
cem a Napraforgó utcai kísérleti Bauhaus-la-
kótelep, amit egyszerűen nem tudok megunni, 
gyakran elsétálok arra.

Ön az első bloggerek egyike – 
hogyan jutott eszébe annak idején, 

hogy ebbe, az akkor még újnak 
számító tevékenységbe belevágjon?

Amikor elkezdtem az utazásaimról írni – úgy 
25 éve – nem voltak még mai szóval bloggerek. 
Kezdetben csak barátoknak küldtem ímélek-
ben az utazási élményeket, majd ezekből ösz-
szeállítottam egy weboldalt. A közösségi mé-
dia térhódításával indult el az, hogy nemcsak 
rokonok és barátok, hanem a szélesebb nagy-
közönség is olvasni kezdte az írásaimat, és ma 
már több tízezres olvasótáborom van. Jó két év-
tizeden át pénzügyi területen dolgoztam, csak 
az utóbbi tíz évben lett az utazóbloggerség és az 
újságírás a fő tevékenységem.

Utazni, világot látni, megismerni ide-
gen tájakat, kultúrákat, embereket, ta-
lán mindannyiunk legnagyobb vágyai 
közé tartozik. A világjárvány most még 
azoktól is elvette ennek lehetőségét, 
akiknek különben lenne pénze, ideje 
és főleg kalandvágya bejárni a Föld-
nek minden zegzugát. De ha már nem 
kerekedhetünk fel, megkértünk egy 
igazi világjárót, meséljen magáról és 
utazásairól, hadd tartsunk vele mi is – 
legalább a képzelet szárnyán.

Legnagyobb szenvedélyem az utazás, de nagyon fontosak a gyökerek is
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irán

Japán

Húsvét-sziget

feröer-szigetek

Mit kapott új foglalkozásától?

Nyitottságot, hogy elfogadjam a világot olyan 
sokszínűnek, amilyen, és mivel az utazások 
során nagyon sok váratlan helyzetbe kevere-
dik az ember, ez a hétköznapokra is felvértez, 
hogy gyorsan és rugalmasan reagáljak a válto-
zó körülményekre. Talán ennek köszönhetem 
azt, hogy a járvány idején sem süppedtem bús-
komorságba, hanem igyekeztem feltalálni ma-
gamat. Nagyon sokat utaztam itthon, és ezzel 
nemcsak magamat kötöttem le, de az olvasóim-
nak is sikerült hasznos, nagyon keresett tartal-
makat gyártanom, hiszen most ők is leginkább 
itthon töltötték a vakációjukat.

Ki tud emelni a számtalan 
utazásból néhányat, a „legeket”?

A legnagyobb szerelmem New York, ahol két 
évig tanultam ösztöndíjjal, de azóta is nagyon 
sokszor visszatértem. Természeti szempont-
ból Új-Zéland és Norvégia a legcsodálatosabb, 
de nagyon szeretem a portugál szigeteket is, 

Madeirát és az Azori-szigeteket. Japán a „leg-
külföldibb” – egy élet se lenne elég felfedezni 
és megérteni. És talán ezen majd sokan meg-
lepődnek, de Irán és Kolumbia a két legven-
dégszeretőbb ország, amelyben megfordultam.

Honlapján a gasztronómiának is 
nagy figyelmet szentel. Szeret főzni, 

megkóstolni idegen ízeket? 

Főzni kevésbé szeretek, de enni nagyon is! 
A nagyon furcsa dolgokat azért elkerülöm, egyszer 
kínáltak meg békalevessel, amit csak udvarias-
ságból gyűrtem le, pontosabban a békákat nem, 
csak a léből szürcsöltem. Kiemelkedő élmény-
nek ismét Japánt kell említenem, ahol mindig 
minden rendkívül friss és nagy gonddal van el-
készítve, ott még egy sima vasúti büfében vásárolt 
szendvics is felér egy gasztronómiai élménnyel.

A jelenlegi járványhelyzetben, 
sajnos, lehetetlenné vált az utazás. 

Mit csinál egy világutazó 
a pandémia idején?

Nem estem ki a ritmusból, csak az úti célo-
kon változtattam. Külföld helyett az első, szigo-
rúbb hetekben csak a kerületben sétálgattam, 
aztán kiterjesztettem ezt egynapos kirándulá-
sokra, túrákra, nyáron és ősszel pedig kereszt-
be-kasul beutaztam az országot. Van itthon is 
bőven izgalmas látnivaló, egy vérbeli utazó egy 
házblokknyi területen is talál elég érdekessé-
get. Sikerült azért pár külföldi utat is szervez-
ni a nyárra, kétszer Ausztriában töltöttem pár 
napot, majd körbeutaztam Svájcot a csodálatos 
panorámavonatokkal.

Közeledik a karácsony. 
Hogyan szokta tölteni az ünnepeket? 

Bár én képes lennék szinte folyton úton len-
ni, az ünnepeket mindig itthon töltöm, az a 
szeretteimről szól. Sajnos, a szüleim már nem 
élnek, de ilyenkor barátokkal töltöm az ünne-
peket, nem szeretnék szilveszter éjjelén idegen 
emberekkel egy távoli földrész bárjában koc-
cintani. Lehet, hogy legnagyobb szenvedélyem 
az utazás, de nagyon fontosak a gyökereim is.

Péter zsuzsanna

Legnagyobb szenvedélyem az utazás, de nagyon fontosak a gyökerek is

KIsGyÖrGy éva úti beszámolóit, étterem- és kávéházajánlatait, utazással 
kapcsolatos hasznos tanácsait, egyéb írásait, valamint rengeteg gyönyörű fo-
tóját a honlapján, a travellina.hu-n találhatják az érdeklődők. 
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PasaréTI PáDUaI szenT anTal-TeMPloM: a járvány miatti korlátozások ideje 
alatt szentmisék hétköznap 7 órakor (adventben 6.30-kor) és 18 órakor, szombaton 7, 17 
és 18 órakor, vasárnap: 7, 8.30, 10, 11.30, 16.30 és 18 órakor kezdődnek. Szentségimádás 
minden hétköznap 7.30–18.45 között. Vasárnap és szombat este minden szentmise és 
zsolozsma a plébánia YouTube-csatornáján követhető. DEcEMBER 20-án 10 órakor 
a családi jászlak megáldása. DEcEMBER 24-én 15 órakor pásztorjáték a plébánia 
YouTube-csatornáján, DEcEMBER 25-én a szentmisék: 7, 8.30, 10, 11.30, 16.30 és 
18 órakor kezdődnek. A 11.30 órai szentmisén Ramirez: Missa Criolla műve hangzik el. 
DEcEMBER 26-án a szentmisék 7, 12 és 18 órakor kezdődnek. DEcEMBER 31-én 
7.30-kor laudes, 17.30-kor vesperás, 18 órakor év végi hálaadó szentmise, plébánosi be-
számoló. 2021. JANUÁR 1-jén, újév ünnepén vasárnapi miserend, JANUÁR 6-án, 
vízkereszt ünnepén 7, 12 és 18 órakor kezdődnek a szentmisék (vízszentelés) További 
információk a www.pasaretiferencesek.hu oldalon (1026 Pasaréti út 137.).
orszáGúTI FerenCes TeMPloM: DEcEMBER 18-án szentségimádási nap lesz 
a reggeli mise végétől az esti, 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. DEcEMBER 19-én 17 
órakor óvodások szentmiséje. DEcEMBER 24-én 16 órakor karácsonyi pásztorjáték, 
lehet, hogy online lesz. DEcEMBER 26.: Szent István vértanú, a templom védőszentjé-
nek ünnepe, szentmisék az ünnepi rend szerint 7.30, 10 és 18 órakor. DEcEMBER 27.: 
Szent Család ünnepe, szentmisék 10 és 19.30-kor; a 10 órás szentmise végén megáldják 
a családokat. DEcEMBER 31-én 18 órakor év végi hálaadás (1024 Margit körút 23.). 
A szentmisék online követhetőek az orszagutiferencesek.hu oldalon! 
PasaréTI reForMáTUs TeMPloM: a gyülekezési korlátozások ideje alatt minden 
istentiszteleti alkalom csak online látogatható, a vasárnap 10 órakor és csütörtök 18 órakor 
kezdődő igehirdetések a honlapon az Élő adás rovatban, illetve utólag a YouTube kereső-

sorába a Pasaréti Református Gyülekezet beírásával tekinthetők meg. A gyermek-isten-
tiszteletek vasárnap 9 órakor élőben követhetők,  s később visszanézhetők a YouTube-on 
(keresőszó: pasakids). Adventi lelki készületet segítő online adventi kalendárium található 
a honlapon, www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
PesThIDeGKúTI reForMáTUs TeMPloM: DEcEMBER 20-án 10 órakor isten-
tisztelet. DEcEMBER 24-én 16 órakor karácsonyi áhítat. DEcEMBER 25-én és 
26-án 10 órakor karácsonyi istentisztelet, online úrvacsorai közösséggel. DEcEMBER 
27-én 10 órakor vigasztaló istentisztelet (különösen azok számára, akik idén búcsúztak 
szeretteiktől). DEcEMBER 31-én 18 órakor óévi hálaadó istentisztelet. JANUÁR 
1-jén 10 órakor újévi hálaadó istentisztelet és gondnoki köszöntő. JANUÁR 3-án 
10 órakor istentisztelet. A gyerek-istentiszteleti alkalmak minden adventi vasárnapon 
elérhetők a honlapról. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.
hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
rózsaDoMbI FerenCes TeMPloM: a rorate szentmisék 6.30-kor kezdődnek, 
szentségimádás minden szombaton 17-18 óráig (1025 Tövis u. 1.).
MárIareMeTeI bazIlIKa: DEcEMBER 24-én a szentmisék 7, 10.30 és 18 órakor 
kezdődnek, ez utóbbi lesz az ünnepi szentmise, éjfélkor nem lesz szentmise. DEcEMBER 
25-én 9, 10.30, 12 és 18 órakor, DEcEMBER 26-án 9 és 10.30 órakor lesz szentmise. 
DEcEMBER 27-én vasárnapi miserend lesz. DEcEMBER 31-én, szilveszter napján 
18 órakor, JANUÁR 1-jén, újév napján 9, 10.30, 12 és 18 órakor, JANUÁR 2-án 7, 
10.30 és 18 órakor, JANUÁR 3-án 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor, JANUÁR 6-án, 
vízkereszt ünnepén 7, 10.30 és 18 órakor kezdődnek a szentmisék (1029 Templomkert u. 1.).
sarlós bolDoGasszony-TeMPloM: a hétköznap 6.30-as, a vasárnapi 10.30-as, 
a karácsonyi éjféli, a 25-i és a 26-i 10.30-as szentmiséket, valamint a szilveszteri 18 órakor 
kezdődő hálaadó szentmisét online követhetik a plébánia (ujlakitemplom) YouTube-csator-
náján (www.ujlakitemplom.hu). Online bibliaóra hétfőnként 19 órakor (1023 Bécsi út 32.).
bUDaI GÖrÖGKaTolIKUs TeMPloM: DEcEMBER 24-én 8 órakor királyi ima-
órák, majd nagy alkonyati istentisztelet és Szent Bazil-liturgia. 23 órakor online nagy esti 
zsolozsma, utrenye és kenyéráldás, online éjféli Szent Liturgia. DEcEMBER 25-én 9 és 
11 órakor Szent Liturgia, 17.30-kor Szent Liturgia, majd vecsernye. DEcEMBER 26-án 
8.30-kor reggeli istentisztelet, 9 és 11 órakor Szent Liturgia, 17.30-kor Szent Liturgia, majd 
vecsernye. DEcEMBER 27-én 8 órakor reggeli istentisztelet, 9 órakor Szent Liturgia, 
17.30-kor Szent Liturgia, majd vecsernye. DEcEMBER 31-én 17.30-kor Szent Liturgia, 
év végi hálaadás majd vecsernye. JANUÁR 1-jén 8 órakor reggeli istentisztelet, 9 óra-
kor Szent Liturgia, 17.30-kor Szent Liturgia, majd vecsernye. JANUÁR 5-én 9 órakor 
reggeli istentisztelet, 10 órakor Érseki Szent Liturgia, majd Duna-szentelés (12 órakor a 
Batthyány téren) (1027 Fő u. 88.).

ünnepi események a kerület templomaiban

A járványnak még nyoma sem volt, amikor a pasa-
réti reformátusoknál az egyházközség presbitériuma 
közel két évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a vasárnapi 
istentiszteleteket közvetíti a világhálón – tájékoztatott 
Viczián Miklós presbiter. – Az akkori döntés hátterében 
az állt, hogy a gyülekezetből többen vidéken vagy 
külföldön vállaltak munkát, illetve tartósan lakáshoz 
kötött betegséggel éltek, de nem szerettek volna el-
szakadni szeretett gyülekezetüktől. Élt bennünk az a 
remény is, hogy talán olyanok is lesznek, akik látva 
heti programunkat a Budai Polgár Hitélet rovatában, 
élnek a lehetőséggel, és a világhálón ellátogatnak 
alkalmainkra. Beszereztük a szükséges műszaki esz-
közöket, és megkezdtük a közvetítést úgy, hogy utólag 

A pasaréti református gyülekezetről
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KÜLÖNÖSEN AJÁNLJUK:

•  egyházközségek tagjainak
•  iskolák könyvtárainak
•  munkatársak ajándékozásához
•  társegyházak tagjainak és 

intézményeinek
•  a vallásos költészet kedvelőinek

Drága titok és boldog kegyelem,
hogy Uram és Mesterem néha
kezébe vesz, és ír velem.
(Vers a versíró ceruzáról – részlet)

Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.
febe.egyesulet@lutheran.hu

Rendelje meg
ONLINE!

Öt kötet egyben:

15.000 Ft
+ postaköltség

is visszahallgatható legyen a YouTube-on (beírva a 
Pasaréti Református Gyülekezet keresőszavakat).

Amikor idén tavasszal a Torockó téri templomot is 
be kellett zárni, már működött az online rendszer, s 
mind a vasárnapi, mind a csütörtök esti istentiszteletet 
közvetíteni tudtuk. A rendszer visszajelzése alapján 
sok száz résztvevője volt, s van mind a mai napig 
ezeknek a közvetítéseknek. Számos külföldi magyar 
is bekapcsolódott a virtuális gyülekezetbe. 

A gyermekeknek interaktív gyermek-istentiszteletet 
tartottunk a világhálón. Még a Csendes-óceán egyik 
szigetéről is volt rendszeres résztvevője ezeknek az 
alkalmaknak. Az ifjúsági csoportok rögtön átálltak 
az online konferenciákra. A családos körök a gyer-
mekfektetés utáni késői órákat választották virtuális 
összejövetelük időpontjának. Az idősebbek, akik már 
idegenkednek az online konferenciázástól, e-mailben 
küldték lelki üzeneteiket egymásnak, vagy a telefon 
adta lehetőséggel tartották életben a kapcsolatokat. 
Akiket egyik módon sem tudtunk elérni, azoknak 
postai levélben küldtük el hírlevelünket, az Áldás, 
békesség!-et.

Ha valaki érdeklődik a pasaréti református gyüle-
kezet élete, alkalmai iránt, bátorítjuk, hogy keresse fel 
honlapunkat (www.refpasaret.hu), ahol csatlakozhat 
az élő közvetítéshez is, de számos más érdekes tar-
talmat is találhat – tette hozzá a presbiter.

a leGTÖbb MIséT, IsTenTIszTeleTeT, lITUrGIáT onlIne Is KÖzveTíTIK!
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Amikor kirándulás közben megpillantunk 
egy-egy turistajelzést, akkor tudnunk kell, hogy 
egy rendkívül jól átgondolt és könnyen megje-
gyezhető hálózat egy-egy szakaszán járunk. Bár 
most is vannak turistajelzések, amelyek ellent-
mondanak az országos szabályzatnak, mértékük 
csekély. Budapest környékén az 1890-es évek-
ben kezdtek turistajelzéseket létesíteni. Sokáig 
csupán egy felfestett csík jelezte a követendő 
irányt, semmilyen logika nem volt abban, hogy 
hová milyen egy- vagy kétszínű jelzés vezes-
sen, mert voltak kétféle színből álló útjelzések 
is. Ez az állapot 1929-30-ig tartott, amikor dr. 
Strömpl Gábor egyetemi tanár, térképész meg 
nem alkotta azt az új szabályzatot, amely ma is 
érvényes, vagyis érvényesnek kellene lennie. 

Az akkori Magyar Turista Szövetségnek any-
nyira megtetszett az új elgondolás, hogy rögtön 
átvette, és egy év alatt lényegében az egész or-
szágban erre a szisztémára alakították át a tu-
ristajelzéseket, kivéve néhány helyszínt, ahol 
számokkal különböztették meg egymástól a 
turistautakat: a Borsodi-Bükkben, a Vértes-
ben és a Mecsekben. A legtovább utóbbi he-
lyen maradtak meg a számjelzések, az 1960-as 
évek elejéig. 

Strömpl először csak háromféle színt és leg-
feljebb négyféle alakzatot képzelt el. A színek 
csökkentését azért tartotta volna célszerű-
nek, hogy könnyebben lehessen fekete-fehér 
nyomtatványokon is ábrázolni az egyébként szí-
nes útjelzéseket. Hosszas számolgatások után 
rájött, legalább négyféle színnek kell lennie, 
hogy teljes értékű turistaút-hálózatot lehessen 
kialakítani. Részletesen kidolgozott munkájá-
ban kikötötte, hogy minden jelnek egységesen 
egy fehér négyszög alapon kell lennie a jobb 
észrevehetőség érdekében, és az egyes színek-
nek turista szempontból rangsora van. Eszerint 
az első helyen a piros, majd a kék, azt követően 
a sárga, míg végül a természetben legkevésbé 
feltűnő zöld lett az egyes színek rangsora. Per-
sze, azokon a hegyvidékeken, amelyeket az or-

szágos kék jelzés érint, ott rangsorban az áll az 
első helyen. De Strömpl idejében, aki először 
felvetette, hogy legyen az országon végigvezető 
turistajelzés, még csak néhány szakasz készült 
el, mert az egyes föld- és erdőnagybirtokosok 
területeiken több helyen nem engedték keresz-
tülvezetni az országos turistautat, amely kez-
detben nem is kék volt, hanem piros.

A sávjelek (csík) a fő turistautak, azok kö-
zül is a piros és a kék a legfőbb, a sárga meg a 
zöld hozzájuk viszonyítva alárendelt. Mind a 
négy színben létezik négyzet, amely szállás-
helyhez, menedékhez vezet, a kör alakú jelek 
forráshoz, kúthoz, vízvételezési helyekhez 
mutatnak irányt. 

A keresztjeleknek több funkciójuk is van, 
ezt a gyakorlottabbak könnyen leolvashatják 
a térképekről. Vagy lakott terület felé leágaz-
nak, vagy két másik turistautat kötnek össze, de 
van kerülő, hosszabb, kényelmesebb útvariáció 
funkciójuk is. 

A háromszög jelzés sziklához, kilátóhelyhez 
vezet, míg az omegajelek barlangokhoz, szikla-
hasadékokhoz kalauzolják el a vándort. 

A nagy L betűhöz hasonlító jelek a történelmi 
romokhoz, például hajdani várakhoz visznek. 
Színük mindig megegyezik annak a főútnak a 
színével, amelyből kiágaznak. 

A legtöbb esetben a turistautak nem végződ-
nek vakon, ezért egy másikba visszacsatlakoz-
nak, és mindig a magasabb rendű út színét ve-
szi fel. A dokumentum kifejezetten tiltja, hogy 
hasonló jelzések egymás közelében vezessenek. 
Ennek oka, hogyha valaki netán eltévesztené a 
követni kívánt jelzést, és újból megtalálja, ne-
hogy egy másikra rátévedve azt higgye, hogy a 
célja felé halad. Sajnos, a Budai-hegységben 
legújabban több ilyen példa is van. Például 
a  Nagy-Kopasz-hegy csoportjában egymással 
össze nem függő három sárga kereszt és két zöld 
kereszt jelzés is van, alaposan megkeverve a ke-
vésbé gyakorlott kirándulókat. kertész z István

eGy KIs TÖrTéneleM: A székesfőváros a II. világháború előtti évtizedekben 
erdészeti főosztályt tartott fenn a város erdeinek kezelésére. Saját útjelzéseket is 
alkalmazott, amelyeknek a turistautakkal ellentétben semmilyen logikai alapja nem 
volt. Ez a rendkívül szétdarabolt útjelzéshálózat elsősorban a város által kiépített 
sétautakon vezetett. 1927-ben vagy 1935-ben például 36 ilyen jelzés létezett. A fő-
város erdészeti hivatalának megszűnésével ezek a jelzések is feledésbe merültek és 
csak a mainál jóval gyérebb turistajelzések maradtak a Budai-hegységben. Néhány 
jelzés a 36-ból. Rózsaszín: Szépjuhászné–Mária út–Lipótmezői út. Lila: a Hárs-hegyi 
körsétaútból kiágazva a Bátori-barlanghoz. Piros jelzés: Hűvösvölgy–Városi rét–Pest-
hidegkút határa. Zöld jelzés: a Páfrány útnak az erdőn át vezető szakasza.

a téli szünetben és a járványhelyzet 
miatt bizonyára sokan keresik fel a bu-
dai erdőket, kirándulóhelyeket. a turis-
tajelzések, amelyek nemcsak a bu-
dai-hegységet, hanem az egész országot 
behálózzák, szigorú rendszert alkotnak. 
olyat, amely – középhegységi szinten – 
az egész világon a legjobb.

A jó turistajelzés nagy segítség a kirándulóknak

a II. KerüleTben az országos kék, a sárga és a zöld sáv jelek is hosszan 
kanyarognak. Országos kék: Zsíros-hegy–Remeteszurdok-völgy–Hűvös-
völgy–Határ-nyereg–Oroszlán-szikla–Árpád-kilátó–Fenyőgyöngye–Hármas-
határ-hegy–Virágos-nyereg–Csúcshegyi-nyereg (Külső Bécsi út). sárga 
sáv: Szépjuhászné–Nagy-Hárs-hegy–Hűvösvölgy–Vadaskert–Határ-nye-
reg–Újlaki-hegy–Csorda-kút–Virágos-nyereg–Költők padja–Rózsika-for-
rás–Solymári műút. zöld sáv: Budakeszi út–Ferenc-halom–Apáthy-szik-
la–Kőkapu–Árpád-kilátó–Felső-Szép-völgy–Nagy-Farkas-torok–Guckler 
Károly sétány–Virágos-nyereg–Csúcs-hegy délnyugati oldala–Szarvas-hegy 
alja–Solymár vasútállomás.

A jelzéseket rangsoruk
szerint kell felfesteni
a fákra

Az országos kék és 
a piros sáv a két 
legfőbb turistajelzés

Kék és zöld jelzés
a Látó-hegyen
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„Erzsébet királyné ma délután ud-
varhölgyével, Ferenczy Ida csillagke-
resztes hölggyel egy udvari inas kísé-
retében meglátogatta Gül Baba sírját, 
s Bukatta Károlynak, a Wagner-féle 
nyaraló kertészének és felügyelőjé-
nek kalauzolása mellett bejárta a 
budai oldal legszebb részét, a nagy-
közönség előtt még ma is kevéssé is-
mert Szemlő-hegyet” – így kezdődik 
a Pesti Hírlap 1897. október 15-i 
számának egyik cikke. „Őfelsége 
harmadfél óránál tovább gyalogolt 
a vadregényes, omladványos hegyi 
ösvényeken s csak a Szemlő-hegy 
körülményes megtekintése után ült 
ismét kocsira, amely Gül Baba sír-
jának környékéről felsőbb rendeletre 
üresen vonult a Szép Ilonához, hogy 
itt a királynét bevárja.”

Vadregényes, omladékos ös-
vények szabdalta hegyoldal, ahol 
anélkül lehet elsétálni egészen a 

ma is Szépilo-
nának nevezett 
útkereszteződé-
sig, hogy megza-
varják a királynét: 
ilyen volt kerü-
letünk legnagyobb 
része akkoriban! A ki-
rályné először Gül Baba 
síremlékére volt kíváncsi, 
mely körül ekkor már állt Wag-
ner Jánosnak, a korszak kedvelt 
építészének keleties, négytornyos, 
árkádos villája. (Ennek az épület-
nek ma már csak a pinceszintje van 
meg, melyben a legutóbbi felújítás 
során múzeumot alakítottak ki.) 

Az „épülő Wagner-féle gyönyörű 
nyaraló kertészéhez és felügyelőjéhez, 
Bukatta Károlyhoz, egy udvari szolga 
nyitott be hétfőn délután 3 és 4 óra 
közt. Szétnézett a környékén s rész-
letesen informáltatta magát arról, 

hogy mily módon 
és mely utakon 

lehet kocsival 
odahajtatni”. 

A   t ü r b é t 
észak felől 
kerületünk 
egyik ódon 
utcájából, 
a Nieder-
m a y e r 
(ma Gül 

Baba) utca 
felől lehe-

tett megkö-
zelíteni, igaz, 

inkább csak 
gyalog. Nyugat 

felől üres telkek 
vették körül, délről 

azonban jól megközelít-
hető volt: éppen ekkoriban ren-
dezték a Mecset utcát, illetve ké-
szült el a villa előtti (ma is látható) 
teraszos kert.

A tervezett látogatást teljes 
diszkréció övezte. „A kertész kato-
naviselt ember s azonnal tisztában 
volt vele, hogy udvari alkalmazot-
tal áll szemben, akinek különben az 
egyenruhája s a király nevének kez-
dőbetűivel ékesített gombjai révén a 
laikus is könnyen tájékozódhatott 

volna. Megígérte, hogy hallgatni fog 
s csupán gazdájának, az öreg Wag-
ner János műépítésznek tett jelentést 
a dologról.”

Az izgatott várakozás napjai után 
aztán megérkezett Erzsébet. „Mi-
kor a kertész a felső kaputól leérke-
zett, pontban egynegyed egy óra volt s 
a Mecset utcai 11. szám alatt levő alsó 
kapunál két hölgyet meg egy udvari 
szolgát pillantott meg. Sietve nyitot-
ta ki a kaput s minthogy a királynét 
azonnal megismerte, kalaplevéve kö-
zeledett és német nyelven szólt: Isten 
hozta felséges királynénkat!” Erzsé-
bet udvari hintóval érkezett, és azt 
előreküldte a Szépilonához.

„A királyné Ferenczy Idával egy 
udvari szolga kíséretében gyalog ment 
föl a Mecset utcán a Wagner-nyara-
ló alsó kapujához s a kertész üdvöz-
lő szavai után udvarhölgyével előbb 
összenézett, aztán német nyelven »jó 
napot« kívánt s mindjárt utána ma-
gyarul szólt a kertészhez: meg lehet 
tekinteni a mecsetet?”

A hírre azért összeszaladt a kör-
nyék. „Amint a királyné meg a tár-
salkodónője az inastól követve a ka-
pun belépett, egyszerre megmozdult 
az utca népe s tömegesen tolult a kapu 
felé.” A Mecset utca alsó végénél, 
ott, ahol most a széles szerpentin 

Régi újságokat böngészve nagyszerű forrásokra 
bukkanhat az ember. Ezeknek az írásoknak nem-
csak azért van jelentősége, mert a régi korok nagy 
embereinek életét ismerhetjük meg, hanem azért 
is, mert nagyon sokat elmondanak az egykori hét-
köznapokról, a város régi arcáról is. Így eredünk 
hát most Erzsébet királyné egyik utolsó sétájának 
nyomába, amelyben feltárul kerületünk XIX. szá-
zad végi képe.

séta erzsébet királynéval

Látkép a Duna felől a múlt század fordulóján, a hegyen bal szélen a türbe köré épített villa sarka látszik, tőle jobbra a Veronika-kápolna és a Woerner-villa
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kanyarog fel a hegyre, ekkoriban 
még sok kis épület állt; a Nieder-
mayer utcában pedig már a legré-
gebbi budai várostérképek is lakó-
házakat jelölnek. 

A lépcső tetején, a ház előtt a 
villa tulajdonosa, az öreg Wagner 
János műépítész személyesen fo-
gadta a vendégeket, és megmutat-
ta nekik a türbét. Utána a királyné 
megkérte a kertészt, vezesse őt át a 
hegyoldalban a Szépilona felé. „De 
csak olyan utakon vezessen, ahol in-
kognitóban járhatunk. Nem akarunk 
érintkezni senkivel. Lehetőleg olyan 
helyen járjunk, ahol senki sem jár. 
Egészen vadregényes ösvényeken” – 
kötötte ki Erzsébet: és ez a kérés 
könnyedén teljesíthető volt.

A budai hegyvidék ekkoriban 
javarészt elhagyott szőlőskertek-
ből állt, amelyeket a filoxéra tett 
tönkre. Ugyanakkor már megje-
lentek az első nyaralók is. A Wag-
ner-villát a telek északnyugati 
sarkánál hagyták el a mai Turbán 
utcán át, majd „a királyné a kertész 
nyomában a Kálvária-templom 
mellett” haladt el. Ez volt másik 
nevén a Veronika-kápolna, ame-
lyet a II. világháború után bontot-
tak el, helyén ma a Mansfeld Péter 
park van. Erzsébet meg-megállt, 
„vissza-vissza nézve, le a Dunára és 
a tündérszép Margitszigetre.” Útju-
kat a József-hegy felé folytatták, 
felmentek a csúcsra. Útközben 
egyetlen épület, Woerner nyara-
lója  mellett haladtak el. Ezt Woer-
ner Jakab pesti gépgyáros építtette 
az 1880-as évek elején, középkori 
lovagvárakat idéző stílusban. (A II. 
világháborúban megsemmisült, 

helyén ma a Budai Gyermekkór-
ház egyik szárnya áll.) Fentről a 
beszámoló szerint három másik 
villa látszott még: „egyfelől a Far-
kas-villa, másfelöl Molnár Antal 
nyaralója, harmadik felől Győr ffy 
József hírlapírónak a szemlőhegyi 
közbirtokosság elnökének villája és 
mintakertészete”. 

A kilátás a József-hegyről is 
pompás volt. „Erzsébet királyné 
lenézett a völgybe s megszólalt: Ez 
a völgykatlan a korfui öbölre emlé-
keztet engem. Nagyon regényes hely. 
Gyönyörű vidék!” Minden irányban 
zavartalanul tárult fel az egykori 
szőlőhegyek panorámája. „A Szem-
lő-hegyen túl, a Ferenc-hegy kilátása 
föltárta a Zugliget és a Lipótmező ter-
mészeti szépségeit. Ö felsége lenézett 
a kadétiskola épületére is s őszinte 
magasztalással halmozta el a bájos 
hegyvidéket.” A kadétiskola, azaz 
hivatalos nevén a Császári és Ki-
rályi Gyalogsági Hadapródiskola 
(a ma leginkább Akadémiaként 
ismert, Officium Irodaházként 
újjászületett épület) egészen új 

büszkesége volt Pasarétnek, hisz 
az előző évben készült el. Környéke 
gyakorlatilag teljesen beépítetlen, 
néhai szőlőterület volt.

A hegyvidék elszórt villái nyara-
lónak épültek, Wagneré is. A cikk-
ből az is kiderül, hogy a kertész 
télen egymaga lakott csak ben-
ne. „A királyné csodálkozva nézett 
rá: S nem fél egyedül ebben a nagy 
házban, ezen az elhagyott vidéken?” 
Séta közben, a Szemlő-hegy és a 
Ferenc-hegy érintkezésénél (azaz 
valahol a mai Pusztaszeri út men-
tén) a királyné és társai rakodó 
embereket is láttak: „nyaralásból 
hazatérő villatulajdonosok kocsijai 
rakodtak.” Október közepén ideje 
volt szedelőzködni és visszatérni 
a városba. „A nyaralók költözkö-
dő népe nézett is egy ideig a felséges 
asszony és kísérete után, de vagy 
nem ismerte föl, vagy szándékosan 
tartózkodott jelét adni annak, hogy 
fölismerte.”

A Szemlő-hegytől a Szépilonáig 
nemigen voltak kövezett utak. 
„Nem egy árok, omladás, csuszam-

lós kőhalom, meg szakadék került az 
útba menetközben. Ilyen helyeken a 
királyné az öreg kertész segítségét vet-
te igénybe, akinek munkában mege-
dzett, erős karja jó szolgálatot tett.” 
A kísérőtől Pasaréten vett búcsút 
Erzsébet: „Most már magunk is el-
megyünk. Tudjuk itt az utat. Ismerő-
sök vagyunk errefelé. Elmegyünk egy 
keveset sétálni a Lipótmező irányába, 
aztán visszatérünk a Szép Ilonához.” 
A kertész fejedelmi borravalót ka-
pott – s bizonyosan élete végéig 
mesélte ezt a napot. 

„A séta éppen két és fél órát tar-
tott.” Számításunk szerint a király-
né 5-6 kilométert gyalogolhatott. 
„Fátyolt is feketét viselt a királyné, de 
egy percig sem bocsátotta le, hanem 
úgy hagyta a kalapja körül csavarva. 
Szép hosszúkás, tejfehér arca közepén 
egészséges, rózsaszínű pirosság csat-
tant ki séta közben s nagy, nedves, fe-
kete, szelíd nézésű szemeiben föllob-
bant a gyönyörűség érzetének a fénye, 
amint tekintete a környék egy-egy el-
ragadó pontján megpihent.”

vIczIán zsóFIa

A Szemlő-hegy a XIX. század végén, középen a Kálvária-templom, mögötte a Woerner-villa

Wagner János árkádos villája a türbe körül
Wagner villája a Mecset utca felől, ahogy Erzsébet királyné is láthatta
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Mikuláskor is frissen borotváltanA helyi vállalkozások
támogatásáért

a KóPéK MŰhely kézműves pékség és csemege manufaktú-
ra tavasszal kezdte meg működését érintésmentes átadással, 
házhoz szállítással, ősztől pedig szombatonként a Fény 
utcai piac 4-es asztalán is értékesít. Kínálatuk pillére a 
hosszan érlelt kovászos kenyér, de népszerűek tartósítószertől és adalékanyagtól 
mentes péksüteményeik és delikát termékeik is, melyekből karácsonyi ajándék-
csomagok összeállítását is vállalják. elérhetőségeik: kopekmuhely@gmail.
com, (06 30) 250-7954, www.kopekmuhely.com, www.facebook.com/
kopekmuhely, www.instagram.com/kopekmuhely. 

Karla: saját tervezésű és készítésű táskák webshopja. Fényes 
gymbagek, óriás shopperek, minimalista tárcák. Minden a di-
zájn és a használhatóság párhuzamba állításának jegyében. 
www.facebook.com/karlaproject, webshop: www.
karla.shop. 

neMCsaKJóGa MozGássTúDIó: a családias és barátságos 
hangulatáról ismert, ötéves NemcsakJóga Mozgásstúdió már online 
is várja a jóga, pilates- és gerinctréning-órákat kedvelő régi és új 
vendégeit. Mindennap lehet csatlakozni az órarendben szereplő, 
élő, interaktív, online közvetített órákra, valamint kedvé-
re válogathatnak a több mint száz felvételt tartalmazó 
videótárból. Bővebb információ a www.nemcsakjoga.
hu és a www.online.nemcsakjoga.hu oldalon, vagy a 
(06 20) 982-6822-es számon. cím: 1024 Káplár utca 11-13.

onlIne saKKoKTaTás (1021 Tárogató út 40. fszt. 1.) Honfi 
György sakkoktató, sakk szakíró, sakk feladványszerző tanít 
kicsiket (6 éves kortól), nagyokat, felnőtteket, nyugdíjasokat, 
fiúkat, lányokat, kezdőket, a haladókat 2000 Élő-pontig. 2020. 
március közepe óta csak online. A sakkoktatással kapcsolatban 

további információt és 9 ingyen leckét találhatnak a www.
sakkoktatas.hu weboldalon. Érdeklődés, jelentke-
zés a (06 70) 570-1800-as telefonszámon.

TeJTerMéKeK KészíTése. „Évtizedek óta a második 
kerületben élek és állami, majd magániskolákban tej-
termékek készítését tanítottam. Tizenhárom sajtkészítőt 
pár hónapja navigáltam el a mestervizsgáig. Azonos 
célú jelentkezőkből kisebb csoportokat szerveznék és 
megtanítanám őket is egészséges, adalékoktól mentes 
joghurtok és sajtok készítésére – kezdőtől haladóig.” 
Érdeklődni lehet: márkus gyuláné (06 20) 564-1629.

a vICTorIa MUsIC hanGszerbolT több mint 25 éve szolgálja 
ki szakmai igényességgel, tudással és odafigyeléssel a zenészeket, ta-
nárokat, művészeket, diákokat – minden zeneszerető embert. A családi 
vállalkozás székhelye a kezdetektől fogva a II. kerületben volt: az utóbbi 

évtizedben a Fény u. 15.-ben. Tavaly megújult a webshop is, így a 
komoly- és könnyűzenészek egyaránt megközelítőleg ötezer termék 

közül tudnak kényelmesen, otthonról, biztonságosan rendelni 
(1024 Fény u.15. www.victoriamusic.hu, webshop: shop.
victoriamusic.hu).

A II. Kerületi Önkormányzat és a Budai Pol-
gár várja olyan II. kerületi kisvállalkozá-

sok, egyéni vállalkozók, kisebb üzletek, 
családi boltok jelentkezését, amelyek a 
veszélyhelyzet ideje alatt is működnek 
és vállalnak házhoz szállítást vagy online 

szolgáltatást nyújtanak. Néhány mondatos 
bemutatkozásuk elérhetőségeikkel együtt in-

gyenesen megjelenik a Budai Polgárban, valamint 
részletesebben a II. kerület honlapján összegyűjtve.

Bár a vírushelyzet miatt sajnos előadásokat nem lehet tartani, az élet nem 
állt meg az Átriumban. Zajlanak a próbák, készülnek a bemutatók; két 
nagyszínpadi és két kamara-előadást is színre visznek az alkotók. Egyelőre 
csak az üres nézőtérnek játszanak, de remélhetőleg hamarosan megújult 
repertoárral nyithatja meg kapuit a színház a nagyközönség számára is. 
A pandémia után az Átrium Bisztró közösségi térként is funkcionál majd, 
változatos programokat kínál az ide érkezőknek. A felállított kis színpadon 
az élőzenés estek, monodrámák és úgynevezett „open mic”-estek mellett 
beszélgetések, könyvbemutatók vagy közérdeklődésre számot tartó beszél-
getések is helyet kapnak majd.

Az Átrium Bisztró a két koronavírus-hullám között nyílt meg, és a színház 
aulájában fogadta a vendégeket, akik számára a Wolton (wolt.com) továbbra 
is elérhető a bisztró egyedi ételkínálata. A magyar klasszikus retró találkozik 
benne a modern kortárssal. 

A bisztró nagy hangsúlyt fektet az ételérzékeny vendégekre is, a cukor-, 
glutén- és laktózmentes sütemények mindenkinek kellemes desszertélményt 
nyújtanak. A hely kutyabarát. Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 11–20 
óra között. II. Kerület Kártyára tíz százalék kedvezmény (kivétel az alko-
holtartalmú termékek és a kedvezményes menük) (1024 Margit körút 55.).

Mikulás napján a Budapest Barber Shop Mechwart liget ingye-
nes hajvágást, szakálligazítást, forró törölközős borotválást 
vagy bármely kettő kombinációját kínálta az összes II. kerületi, 
egészségügyben dolgozó férfi számára.

Bisztró az Átriumban
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TÖlTsD Fel MaGaD

Mikuláskor is frissen borotváltan

Szalai Kriszta színművész közösségi oldalán hirdette meg Töltsd fel magad 
címmel felhívását, amelyben szervezőtársaival együtt fiatal tehetségeknek 
szeretne kibontakozási és egyben bemutatkozási lehetőséget adni a művé-
szet terén: „Itt az alkalom, hogy 7–22 éves korig töltsetek fel erre az oldalra 
két-három perces produkciókat. Ezeket a közönség lájkokkal értékeli majd, 
ezért hívjatok meg sok ismerőst ebbe a csoportba! A legtöbb lájkot kapott 
első húsz produkció egy szakmai zsűri elé kerül. Az általuk kiválasztott tíz pro-
dukció előadói egy Pandémia After Party Gálán kapnak fellépési lehetőséget 
a Klebelsberg Kultúrkúriában – remélhetőleg, minél előbb!” A produkciókat 
DEcEMBER 20-ig lehet feltölteni, és december 31-ig lájkolni. A zsűri január 
5-én dönti el, melyik tíz kerül be a gálába. Zsűritagok: Irie Maffia, Hegyi Bar-
bara színművész, Hűvösvölgyi Ildikó színművész, Lippai Andrea táncművész 
és Szalai Kriszta színművész.

A Koreai Kulturális Központ ősszel indult online kiállítás-sorozata a világjárvány társadalmi, gazdasági, 
pszichológiai hatásainak vizsgálatára vállalkozik. Olyan, a koronavírussal felerősödő aktuális és egyetemes 
problémákat tematizál, mint az izoláció, a kizsákmányolás és társadalmi egyenlőtlenség. Idén két, koreai 
rezidensprogramban részt vett magyar alkotó, Farkas Roland intermédia-művész és Szabó Klára Petra fes-
tőművész munkáiból épült fel a sorozat anyaga virtuális szobrokkal, a 2020-as év kaotikus pillanatainak 
emlékműveivel. Farkas Roland intermédia-művész A győzelem ünnepe a gonosz erők felett című önálló ki-
állításán a központ galériájában egy online térre szabott bemutatási formával kísérletezett. A kiállítótérben 
a felnőtt élet küszöbén álló tinédzserek, a Z generáció tagjai játszották el mindennapi életünk megszokottá 
vált jeleneteit – tüntetést, koronavírus-tesztelést, szónokló politikust, médiaeseményeket, drónozó rendőröket, 
okostelefonjukba merülő fiatalokat. A rögzített jeleneteket azután digitális utómunkával szoborszerű mo-
numentumokká alakították, melyek kordokumentumként szolgálnak az idei évről, a járvány okozta sokkról, 
a válsággal küzdő neoliberális világrendről, a poszt-orwelli hangulatot megidéző eseményekről. A sorozat 
elérhető a kcconline-exhibition.com oldalon. Koreai Kulturális Központ (1023 Frankel Leó út 30–34.)

Az előző számunkban bemutatott, Cipszerek és a 
reformáció című utcai poszterkiállítást december 
elejétől a Marczibányi téren a Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központja (MEREK) kerítésére helyez-
ték át, ahol várhatóan DEcEMBER 20-ig tekinthető 
meg. Köszönetképpen a szervező Dr. Genersich Antal 
Alapítvány titkára, dr. Tankó Attila, az MTA doktora, 
a Kapás utcai szakrendelő urológus főorvosa átadta 
a MEREK titkárságvezetőjének az alapítvány ajándék 
mikuláscsomagjait. Tankó Attila arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a szervező alapítvány meghívása 
alapján a II. kerületi szlovák, illetve német nemze-
tiségi önkormányzat vezetői is értesültek a Szepes-
ség-kiállításról. Megtekintésére mindenkit várnak a 
szervezők és a kiállítás létrehozói.

Virtuális szoborkiállítás

TÖlTsD Fel MaGaDTÖlTsD Fel MaGaD
Alkotótér II. kerületi fiataloknak

Utcai poszterkiállítás
a szepességről

Karácsonyi
sakkfeladvány
Játékos kedvű olvasóinknak kedveske-
dünk Honfi György karácsonyi sakkfel-
adványával: világos indul és 2 lépésben 
mattot ad. A megfejtés megtalálható a    
34. oldalon. Jó szórakozást!
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Ma már nemigen érzékelni a Margit körút 
környékén járva, hogy Buda vára és Felhévíz 
valamikor nem ugyanaz a település volt. Pedig 
a középkorban ezek jól elkülönültek egymás-
tól. Sőt, mi több, a dunai rév és a hévízforrá-
sok előnyeit már a késő bronzkori emberek is 
ismerték. Éltek itt a római korban is, a korai 
Árpád-kortól pedig bizonyosan lakott volt a 
mai hídfő környéke: előbb, mint ahogy a tu-
datosan a hegyre telepített, hadászatilag jól 
védhető királyi város, azaz a középkori Buda 
létrejött volna a tatár betörések után. 

Minden kor másképp hagyott nyomot: 
ezekre bukkantak most az iroda- és lakóház-
építkezéshez kapcsolódó feltáráson. Mint 
cseppben a tenger, ezen a kis területen is 
felsejlik a magyar történelem változatos 
alakulása, etnikailag és vallásilag is 
változó arculata. Ha időben visz-
szafele indulunk el, arra még 
talán sokan emlékeznek, hogy 
a II. világháború után, miután 
a korábbi épület bombatalá-
latot kapott, egy foghíjtelek, 
majd egy kis park volt itt. Ha 
az ezt megelőző évtizedeket 
böngésszük a térképeken, az 
látszik, hogy a saroktelken a 
XX. század elején épült fel a 
ma is látható, téglaborítású is-
kolaépület. Ennél jóval korábbi 
azonban a mellette álló Országúti 
Szent István első vértanú-temp-
lom és a ferences kolostor, ezeket 
a török kor után emelték, amikor a város fel-
szabadult. 

Dr. Papp Adrienntől, a Budapesti Történe-
ti Múzeum munkatársától megtudtuk, hogy 
az itt folyó régészeti ásatás legfelső rétegé-
nek leletei is a XVIII. századból valók: ezek-

ből látszik, hogy ebben a korszakban itt egy 
ideig keresztény temető volt. Az  elhunyta-
kat egy-egy olvasóval vagy kereszttel együtt 

hantolták el, fejükkel nyugat felé. Hogy 
meddig működött, azt még pontosí-

tani kell a források alapján, de az 
tény, hogy az 1700-as évek végé-

nek térképei már nem temető-
ként jelölik. (Nem messze in-
nen, a mai Mechwart ligettől 
délre, nagyjából a mai Bakfark 
Bálint utca, Margit körút és az 
Erőd utca, illetve Kapás utca 

szegélyezte területen az 1700-as 
évek elejétől mintegy a század vé-

géig szintén temető működött.)
Ha még mélyebbre ásunk a múltban 

– nemcsak szimbolikusan, hanem 
ténylegesen is –, akkor egy nagyobb 
kiterjedésű hódoltság kori muszlim 

temető nyomai bukkannak elő a föld mélyé-
ből. Az  iszlám előírásai szerint a halottakat 
fejjel Mekka, azaz dél-délnyugat felé temet-
ték. A török kor budai lakói (zömében nem is 
annyira törökök, mint inkább muszlim hitű 
délszláv betelepülők) a városfalon kívüli te-

rületeket használták temetőként, a Várhegy 
lejtőjén többfelé vannak nyomai ezeknek. 
(A  déli Rondella előtt ma látható turbános 
sírkövekből álló szimbolikus temető az ő em-
lékükre készült a ’60-as években.) De azontúl, 
hogy ez budai városfalon kívüli területnek szá-
mított akkor, a hely kiválasztásában valószí-
nűleg szerepe lehetett annak is, hogy itt állt 
a közelben Gül Baba ma is látható türbéje (és 
egy másik is, Veli bejé, valahol a mai Mechwart 
liget környékén). A jellegzetes turbános sír-
köveket azonban hiába keresnénk: azok leg-
inkább a környező házak falazatában lennének 
megtalálhatók...  

Van-e még ennél is korábbi lelet? Úgy tű-
nik, igen: kora középkoriak lehetnek az itt 
talált kemencék nyomai. De találtak még an-
nál korábbról is: a római korban ásott árkok, 
épülettörmelékek sejtetnek valamit a régi 
idők polgárairól, és talán a megtalált edény-
égető kemence is hozzájuk köthető. Az biztos, 
hogy az I.-II. században római település volt 
itt a környéken, ennek számos nyomát talál-
ták korábban a Tölgyfa utcában, a Bem téren 
vagy éppen a hévízforrások környékén. 

De még ennél korábbi nyomra is ráleltek 
a régészek: a késő bronzkor hamvasztásos 
temetkezési leletei is előkerültek az egyre 
mélyülő ásatási gödrök aljáról. És még talán 
újabb rétegek is napvilágra jönnek majd – bár 
a feltárások a kivitelezéssel párhuzamosan 
zajlanak, ami általában megnehezíti a kuta-
tást, de azt dr. Papp Adrienn is megerősítette 
lapunknak, hogy nagyon jó munkakapcsolat 
alakult ki a beruházó, a kivitelező és a mú-
zeum között. 

A mai II. kerületnek ez a kis szeglete is szé-
pen mutatja, hogy korok és generációk na-
gyon hosszú sora élt már mielőttünk a szél-
járta budai dombok lábainál, és emlékezett 
meg őseiről ezen az országút menti, városszéli 
területen. vIczIán zsóFIa 

TemeTŐ A VárOs szÉlÉN
A Margit körút és a Rómer Flóris 
utca határolta saroktelken épülő 
iroda- és lakóházépítéshez kapcsoló-
dó régészeti feltárás során érdekes 
leletek kerültek elő a budai talajból. 
Úgy tűnik, a területet már hosszú év-
századok óta használják a különböző 
korok emberei.

Római kori sírba
helyezett edény

XVIII. századi sírban 
megtalált kegyérem
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A jelenlegi helyzetben személyesen jobbára sürgős eseteket lát el a 
Szent Ferenc Kórház is, ezért  online szakrendeléssel áll mindazok 
rendelkezésére, akik úgy érzik, betegségük, aktuális állapotuk vagy 
szeretteik állapota miatt orvoshoz fordulnának. 

– Ha valaki a betegünk, vagy nem közvetlenül a mi betegünk, de úgy 
érzi, szakértelmünkre szüksége van, online konzultációnkon témától 
függően kardiológusaink, diabetológusaink, pszichológusaink, pszi-
chiátereink várják hívását – tájékoztatta lapunkat dr. Toldy-Schedel Emil 
főigazgató, és kérte, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

Ehhez az alábbi lépések szükségesek: • a Skype-alkalmazás letöltése 
• a programon belül a Szent Ferenc Kórház nevű partner megkeresése 
és kattintás a kapcsolatfelvételre • hétköznapokon 8–15.30 óra között 
van lehetőség bejelentkezésre, amit kezdeményezhet Skype-hívással 
vagy Skype szöveges üzenetben egyaránt.

Bejelentkezésében mondja el vagy írja le, milyen szakterületen van 
szüksége online konzultációra. Ebben az időszakban az adminisztrátor 
kolléga előjegyzésbe veszi Skype-konzultációra, melynek időpontját 
közvetlenül az érintettnek megadja.

Éljenek vele!

és alázattal az online térben is

a koronavírusos betegekért

Kismamákat segítő online kurzust indít a Szent János kórház a koronavírus-
járvány kihívásai közepette. A felkészítés időtartama 8 hét. Az intézmény 
szülésznői és csecsemőápolói mellett laktációs szaktanácsadó, gyógytornász, 
szülész-nőgyógyász, továbbá gyermeksebész, neonatológus szakorvos 
előadásaiból nyerhetnek hasznos információkat a tanfolyam résztvevői. 
Részletek a www.szulesfelkeszito.webuni.hu oldalon.

Ingyenes online szülésfelkészítő

Egy hordozható ultrahangos készüléket szerzett 
be rendkívül gyorsan a Budai Irgalmasrendi Kórház 
számára közösen a Béres Alapítvány, valamint a Hunga-
ropharma, a Richter és az Egis gyógyszergyár. A páratlan 
és azonnali összefogásra azért volt szükség, mert a II. ke-
rületi kórház kardiológiai osztályán a vírushelyzet miatt 
külön őrzőben kell kezelni a covidos infarktusos és a nem 
covidos akut szívbetegeket, ám csak egy ultrahangos 
készülék állt rendelkezésre. A négy gyógyszergyár 
négy nap alatt biztosította az összeget a be-
tegek megnyugtató ellátásához szükséges 
berendezés megvásárlásához.

A fogyatékkal élőkért dolgozik az ÉNO ellátottja

A korábbi években végzett munkája alapján 
a II. kerületi Bercse László idén meghívást ka-
pott Brüsszelbe az Európai Parlamentbe, a Fo-
gyatékossággal élő személyek európai napja 
elnevezésű konferenciára, amit idén a korona-
vírus-járvány miatt az interneten keresztül, 
online formában rendeztek meg december 2-án.

– Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) társ-
elnökeként és a II. Kerületi Önkormányzat Értelmi 
Fogyatékosok Nappali Otthonának (ÉNO) ellátott-
jaként már több alkalommal jártam külföldön és 
vettem részt különböző konferenciákon. Az értelmi 
sérült embereket segítő, brüsszeli központú Inc-
lusion Europe brüsszeli központú szervezetnek 
alelnöke vagyok, és vezetem az Európai Önér-
vényesítő Platformot (EPSA). A szekcióm témája 
idén a Covid-19 és a kilábalás lehetősége volt Mi 
lesz a fogyatékossággal élő emberekkel? címmel.

Mint Bercse László lapunknak elmondta, be-
széltek a leginkább rászoruló személyeket támo-
gató európai segítségnyújtási alap helyreállítási 
lehetőségeiről is.

– Az Inclusion Europe-nek számos projektje 
van, amelyek célja, hogy az értelmi sérült emberek 
is aktív tagjai legyenek a társadalomnak. Ilyen 
például a nők elleni erőszakról szóló, de jelenleg 
is zajlik egy program, amelynek a témája, hogy 
hogyan segítsük elő az értelmi sérült emberek 
részvételét a munka világában.

Az ÉNO ellátottja novemberben a Saját te-
hetségeim a sokféleségért-projekt keretében 
maga is felszólalt az online előadás megnyitóján, 
és arról beszélt, hogy jó lenne, ha az értelmi 
fogyatékossággal élő embereknek ugyanolyan 
munkalehetőségeik lennének, mint másoknak. 
Példaként említette Magyarországot, ahol mind 
több a fogyatékosbarát munkahely.

Bercse László évek óta képviseli a II. kerületi és a magyarországi fogyatékos-
sággal élőket a nemzetközi színtéren is. A fogyatékos emberek világnapja 
(december 3.) alkalmából arról beszélt lapunknak, hogy idén az interneten 
keresztül vehetett részt fontos témákat érintő konferenciákon.

Bercse László 
(jobbra) idén 

meghívást kapott 
Brüsszelbe 
az Európai  

Parlamentbe

gyógyítás szeretettel

Gyors gyógyszergyári segítség
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a vírUshelyzeT MIaTT MóDosUlT a KéMényellenŐrzés 
renDszere. A kéményellenőrzés elvégeztetésével a fűtési rend-
szer használatában és a melegvíz előállításában rejlő kockázatok 
(szén-monoxid-visszaáramlás, kéménytűz) minimalizálhatók. 
A koronavírus-járvány miatt a Főkétüsz ütemezett módon, 
megrendelés nélkül kizárólag a társasházakban végzi el az 
ellenőrzést. A nem társasházi ingatlanok esetében az ingatlan 
tulajdonosának vagy használójának egyedileg kell megrendelnie 
a kéményellenőrzést. A megrendelések leadhatók a társaság 
telefonos ügyfélszolgálatán: (06 1) 999-0664 vagy a www.ke-
menysepro.hu oldalon. A kéményellenőrzés mellett javasolt 
évente elvégeztetni a tüzelőberendezések karbantartását is.

néPszerŰeK leTTeK az e-aláírásoK. Éves viszonylatban 
tízszeresére emelkedett hazánkban az elektronikus aláírások 
alkalmazása a koronavírus-helyzet miatt, hiszen ezzel emberi 
kontaktusok nélkül is létrejöhetnek üzleti szerződések és más 
munkafolyamatok. Az új formula gyorsabbá és hatékonyabbá 
teszi a cégek működését, nem beszélve annak környezetkímélő 
és költséghatékony voltáról.

Továbbra Is érvényes a leJáró oKMányoK érvényesséGI 
IDeJe. A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében a kor-
mányhivatali ügyfélszolgálatokon – így a kormányablakokban 
és az okmányirodákban is – kizárólag előzetes időpontfoglalást 
követően lehet ügyeket intézni, az idopontfoglalo.kh.gov.hu 
vagy a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818-as 
ingyenesen hívható telefonszámon. A november 4. után lejáró 
igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 
napig használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az 
okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet idején, március 
11. – július 3. között jártak le, de akkor meghosszabbították 
az érvényességüket.

Elveszett a jog útvesztőjében? Ha egy-egy jogi 
kérdésben vagy ügyben nehezen igazodik el, az 

önkormányzat és a Budai Polgár várja kérdéseit a 
jogiiranytu@masodikkerulet.hu e-mail-címre. A kérdé-
sekre szakértő ügyvéd segítségével válaszolnak. Amennyiben 
a felvetett kérdés vagy téma közérdeklődésre tarthat számot 
és Ön hozzájárul, a válasz a Budai Polgárban is megjelenhet 
(természetesen a konkrét részletek nélkül). A kérdésekre adott 
válaszok tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a személyes 
ügyvédi konzultációt. A kapott információkat mindenki saját 
felelősségére használhatja fel.

– a II. Kerületi Önkormányzat 
ingyenes jogsegélyszolgálata

Jogi iránytű

KArácsONyI sAKKFelAdVáNy
A 31. oldalon található játék megfejtése:
1. bh3 e6 Helyére került a csúcsdísz!
(1... Kxe5-re 2. Be3#)
2. be3# A kialakult állás egy fenyőfa!

BudApesT FŐVárOs KOrmáNyhIVATAlA II. KerüleTI hIVATAlA

A koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az ügyfélszolgálatokon az ügyintézés kizárólag 
előzetes időpontfoglalással történik (az időpontfoglalás – a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével – 
ügyfélkapu-azonosítás nélkül is lehetséges), az ügyféltérben nem lehet várakozni, kötelező az arcot eltakaró 
maszk viselése, az ügyintézés során az ügyfelek között be kell tartani a 1,5-2 méternyi védőtávolságot, az 
elkészült okmányokat postai úton kézbesítik.

Kormányablak osztály
1024 Margit körút 47-49.

Telefon: (06 1) 896-2383
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu.
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

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

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

Tel.: (06 1) 896-2450,
fax: (06 1) 237-4885,
e-mail:
gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu

haJléKTalan szeMélyeKeT seGíTŐ szervezeTeK 
Budapesti hajléktalanellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186.
Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes hajléktalan családok segítése:

család- és gyermekjóléti Központ: (06 1) 225-7956.

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

a PolGárMesTerI hIvaTal KÖzPonTI üGyFélszolGálaTa

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

Időpontfoglalás:
• Honlapon: idopontfoglalas.masodikkerulet.hu
• Telefonon: a (06 1) 346-5600-s telefonszámon a «0» menüpont kiválasztásával
• E-mailen: az ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu címre jelezve igényüket, valamint azt, 
hogy milyen ügyben szeretnék felkeresni az ügyfélszolgálatot.

a PolGárMesTerI hIvaTal eGyéb éPüleTeIben MŰKÖDŐ IroDáK

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

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

Parkolási
Ügyfélszolgálati 
osztály

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

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály) 

1022 Törökvész út 6/a. Tel.: (06 1) 346-
5504, (06 1) 346-5788, e-mail: fulop.zol-
tan@masodikkerulet.hu, naszvadi.csaba@
masodikkerulet.hu

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

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

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

*hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben:
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.30–18.00 – csak előre egyeztetett időpontra. Szerda: 8.00–16.30 – csak előre egyeztetett 
időpontra. Kedd, csütörtök: 8.00–12.00 – csak előre egyeztetett időpontra. Péntek: nincs félfogadás.
II. kerület területén történt még nem anyakönyvezett haláleseti ügyekben: hétfő: 8.00–12.00, 13.30–18.00 – 
csak előre egyeztetett időpontra. Szerda: 8.00–16.30 – csak előre egyeztetett időpontra. Kedd, csütörtök: 8.00–12.00 
– csak előre egyeztetett időpontra. Péntek: 8.00–11.00 – csak temetési engedély kiadása.

II. KerüleTI városFeJleszTŐ zrT. ügyfélszolgálati iroda
Közterületi bejelentés Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965

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

hétfő: 9–12-ig 13–18-ig, 
kedd–csütörtök: 9–12-ig, 
13–18-ig, péntek: 9–12.00, 
13-ig–16-ig

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

November 12-től az önkormányzat ügyfélszolgálatai csak előre egyeztetett 
időpontra fogadhatják az ügyfeleket.  ügyfélszolgálatainkon csak lázmérés 

után, maszkot használva lehet ügyet intézni!

hivatali nyitvatartás az ünnepi időszakban
A II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és kihelyezett egységei az év 
végén ügyeleti munkarend szerint tartanak nyitva.
Központi ügyfélszolgálat: DEcEMBER 23-tól JANUÁR 3-ig zárva lesz. 
Az első ügyfélfogadási nap: 2021. JANUÁR 4., hétfő. Továbbra is csak előzetesen 
egyeztetett időpontban fogad ügyfeleket.
Anyakönyvi csoport: DEcEMBER 28–31. között 8–11 óráig tart nyitva, de 
kizárólag temetési engedélyek kiadását intézik.
Adóügyi Igazgatóság: DEcEMBER 29-én kedden 8–13 óráig fogadnak ügy-
feleket, de csak telefonos egyeztetés szerint.
Az ellátási Osztály a két ünnep között mindennap 8–13 óráig tart ügyeletet.
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RH+ Delicates! Honnan a név? Ebben a nehéz, 
Covid-szaggatta élethelyzetben egészségügyre ha-
jazó név egy élelmiszerüzletnek?!?! Kicsit abszurd. 
Talán mégsem, ha a kezdőbetűk Rácz és Hardy 
tulajdonosok nevét, a pozitív pedig általá-
nos életszemléletüket tükrözi. 

Látszik ez onnan is, hogy ebben a 
„háborús” helyzetben nem összehú-
zódva várják a túlélést, hanem nyitnak...

De mit is? Egy kis élelmiszerboltot, 
alkalmazkodva a kor elvárásaihoz street 
fooddal megspékelve. Ami már a kezdetek-
ben is egyértelmű volt, hogy az alapanyagot csak 
magyar termelők szolgáltathatják, kizárva minden 
természetellenes tartósítóanyagot, adalékot. 

Mindehhez sikerült megnyerni Gál Erzsit (Bessyt), 
aki húsz éve szolgálja alázattal, hihetetlen szaktudás-
sal és kitartással a tudatos magyar értékek népszerű-
sítését. Bessy személyesen állította össze és kínálja 
a kis delikátesz termékeit. Így 140 magyar termelő 
nemzetközi sikereket is aratott minőségi termékeit 
gyűjtötték össze kínálatukhoz az alapélelmiszerektől 

RH+ Delicates
III. kerület, Bécsi út 57-59. 
Telefon: 06 30 019-7617

Ezen kupon bemutatójának 
2020. december 1–23.,

illetve
2021. január 3. – március 31.

között a delikátesz
termékekből 5%,

a húskészítményekből 10% 
kedvezményt biztosítunk

boltunkban
RH+ Delicates,
Bécsi út 57-59.,

tel.: 06 30 019-7617.

kezdve a minőségi finom pékárun keresztül a szar-
vasgombás pástétomokig. Szinte kimeríthetetlen az 
ünnepi csokoládék, desszertek, kávék, teák kínálata.

A helyben készült ételek kínálatában szerepel 
a Martonyi Öko-Agro Gazdaságból szárma-

zó szürkemarhaburger, angusburger, grill-
kolbász, debreceni, kacsaburger.

Különlegességként szolgálnak a 
sous vide (szuvid) technikával készülő 
termékeink, melyekkel otthon egy kis 

készre sütéssel, pirítással lehet 10 perc 
alatt brillírozni.

Magyarországon elsőként az RH+ Delicatesben 
kapható saját készítésű, szürkemarhahússal töltött 
házi ravioli.

A kolbászok, szalámik is biogazdaság termékeiből 
készülnek, kiegészítve a Pap Kolbász széles palet-
tájával.

Reggelikhez, illetve elvitelre különleges – a hely-
színen készült krémekkel, pástétomokkal szolgálnak.

A Delicates, nevéhez híven, alkalmazkodik az aktu-
alitásokhoz, ünnepekhez, alkalmakhoz. Így természe-

tesen az elkövetkezendő karácsonyi ünnepekhez is.
Szinte leírhatatlan ennek a kis boltnak a kínálata, 

eszmeisége és üzenete.
Az RH+ Delicates tárt karokkal vár minden olyan 

tudatos vásárlót, aki a minőségi élelmiszerek mellett 
vásárlásaival támogatni akarja a magyar termelőket, 
földeket, javakat.

Hiszünk benne, hogy a pozitív név nemcsak a le-
írásban, hanem a közvetített hangulatban, minőség-
ben is visszaköszön.

Új korszak
a fogbeültetésben
• Műtét nélkül
• Vágás nélkül
• Beültetés MED3D tervezőprogrammal
• Legprecízebb eljárás
• Rövid gyógyulási idő
• Fájdalommentesség
• Több évtizedes tapasztalat
• Magyarországon elsőként
•  Szövődmények, 

mellékhatások elkerülhetők
• Életgarancia

Rose Implant Center
www.roseimplantcenter.hu | +36 30 951-1511

Budapest-Esztergom
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KÜLÖNLEGES KARÁCSONYI AJÁNDÉK,
SZÁMTALAN KULTURÁLIS ÉLMÉNY SZABADTÉREN!  
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Városmajori Ajándékkártya

most 15.000 Ft-ért az Öné lehet,

plusz még egy 5.000 Ft értékű

kártyát adunk ajándékba!
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A rejtvény fősoraiban Karol Sevilla szavait rejtettünk 
el. A 2020/16. számban megjelent rejtvény megfejtése: 
„Csak a butát rettenti, ami még új”. A helyes megfejtést 
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 
az Oázis Kertészet 5000 Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte. A nyertesek: Balogh Pál Géza, Csontos 
Csilla és Mikite Gyula. Gratulálunk, a nyereményeket 
postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket „Budai Polgár 
rejtvénye” megjelöléssel elsősorban e-mailben a peter.
zsuzsanna@budaipolgar.hu címre, esetleg postai úton 
a 1022 Bimbó út 1-5. címre legkésőbb 2021. január 17-ig.
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 ÁLLÁS-MUNKA 
Kedves, megbízható idősgondozó 
hölgy gyakorlattal munkát keres ma-
gánszemélyeknél, pl. gyógyszerkiváltás, 
bevásárlás, háztartás ellátása (mosás, 
kisebb takarítás stb. igény szerint). HÍV-
JON BIZALOMMAL. Tel.: 06 30 996-9633

Megbízható, tapasztalt, munkájára igé-
nyes hölgy bejárónői munkát vállal heti 
rendszerességgel 8 órában. Tel.: 06 30 
956-8760

Időskori ápolást, eltartást, háztartási 
munkát vállalok hétköznap és hétvége-
ken is. Tel.: 06 20 393-5838

Középkorú férfi keres segítséget egy-
szerű, egészséges ételek főzéséhez (egy 
életmód követése miatt), mosogatáshoz 
és bevásárláshoz a XII. kerületben, a Ki-
rályhágó térnél. Hétköznap reggelente 
lenne szükségem segítségre. Bérezés 
megbeszélés szerint. Telefon: +36 70 
573-7364

FOGTECHNIKAI LABOR KERES MEGBÍZ-
HATÓ, MUNKÁJÁT PONTOSAN VÉGZŐ 
MUNKAVÁLLALÓT KÉZBESÍTŐI, ILLETVE 
FUTÁRI MUNKÁRA. TEL.: 06 20 449-4251

ÁLLÁSHIRDETÉS. A Hűvösvölgyi út és 
Bognár utca sarkán lévő fodrászatba 
(Fodrász Sarok) női-férfi fodrászt kere-
sünk. Csak egyéni vállalkozók jelentke-
zését várjuk. Tel.: 06 70 360-9943

IDŐSGoNDoZÓNK IDEjÉT ÉS MUN-
KADÍjÁT MEGoSZTANÁNK EGy MÁ-
SIK CSALÁDDAL. TEL: 06 20 945-1675

 OKTATÁS 
Online sakkoktatás Skype-on kezdőknek, 
haladóknak, fiúknak, lányoknak, 6-99 
éves korig, 2000 Élő-pontig. További in-
formáció: www.sakkoktatas.hu és tele-
fon: +36 70) 570-1800

ANGoLBÓL, MATEMATIKÁBÓL VIZS-
GAFELKÉSZÍTÉS, KoRREPETÁLÁS, 
RENDSZEREZÉS TAPASZTALT DIPLo-
MÁS SZAKTANÁRRAL EGyÉNILEG, 
BEL-BUDÁN. TEL.: 06 30 749-2507

Kémia, fizika, (felsőbb) matematika 
felvételire, pótvizsgára felkészítés közép-
iskolásoknak, egyetemistáknak Önnél! 
Tel.: 06 20 943-3075

Német digitális/online nyelvoktatás ja-
nuár hónaptól. Jelentkezés: tel.: 06 30 
948-0955.

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

 INGATLAN 
A Bimbó úton (az Alvinci útnál) 22 m²-es 
garázs kiadó. Tel.: (36 1) 326-6986

Családi ház építésére telket keresek KI-
ZÁRÓLAG a II. és a II/A kerületben. Tel.: 
+36 20 965-3633

SÜRGŐSEN ELADÓ INGATLANT KE-
RESEK A KERÜLETBEN, GARANCIÁT 
VÁLLALoK AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE. KÉ-
REM, KERESSEN MEG. TEL.: 06 30 
490-8837, VAGy WEBoLDALAMoN: 
WWW.jREALHoME.CoM

A II., Kapás utcában igényesen felújított, 
72 m²-es, három szobás, II. emeleti, erké-
lyes lakás tárolóval, kertes társasházban 
eladó. Tel.: 06 20 967-5691

Rózsadomb kellemes helyén, jó közleke-
déssel, társasházi három szobás étkezős, 
lodzsás lakás eladó. Tel.: 06 70 325-6993

ELADÓ A II., SZERB ANTAL UTCÁNÁL 
KERTES TÁRSASHÁZBAN 41 m²-ES, 
MÁSFÉL SZoBÁS, TÉLIKERTES, KERT-
KAPCSoLAToS, CSENDES LAKÁS. (IN-
GATLANoSoK KIZÁRVA.) TEL.: +36 
20 460-1376

A II., Völgy utcában jó állapotú, kétlaká-
sos családi ház 1400  m²-es parkosított 
telken 235 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Budakeszin sorházi, felújított, 56 m²-es, 
kétszobás lakás saját kertrésszel + 20 
m²-es automata garázs 30 M Ft irány-
áron eladó. Tel.: 06 70 949-4013

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSO-
KAT, HÁZAKAT KERES VEVŐI RÉSZÉRE! 
BÍZZA RÁNK INGATLANÁT! JUTALÉK 
3,5%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS 
ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉ-
SE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? 
EKKOR IS HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT 
KAP! LAURUS INGATLAN. TEL.: 06 20 
9-600-600

Szentendrén, Pismányban eladó nagy 
családi ház: 1900 nm-es parkosított 
kert, 2 nappali, 2 konyha, 4 háló 3 für-
dő, 5 wc zuhanyozó, kandalló, meden-
ce, szaletli, napkollektoros fűtési rend-
szer. Iá.: 198 M Ft. Tel.: +36 20 4549844

 EGÉSZSÉGÜGY 
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás. Több éves szakmai tapasz-
talattal rendelkező, gondos, hozzáértő 
kollégáink várják megkeresését. Célunk, 
hogy szerettei komplex ellátásban ré-
szesüljenek otthonukban. Forduljon hoz-
zánk bizalommal! Tel.: 06 30 870-5287
TELjES KÖRŰ ELLÁTÁS ÁTMENETI 
VAGy TARTÓS BENTLAKÁSoS EL-
HELyEZÉSSEL, VALAMINT KÓRHÁZI 
UTÓKEZELÉS ÉS REHABILITÁCIÓ. 
2700 CEGLÉD, TÖRTELI ÚT 14. TELE-
FoNSZÁM: 06 30 535-2505.
FoGSoRoK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, jAVÍ-
TÁSA SoRoN KÍVÜL. FoGSZABÁLyZÓ, 
FoGFEHÉRÍTŐ. MoZGÁSKoRLÁTo-
ZoTTAKHoZ HÁZHoZ MEGyÜNK! 
HÉTVÉGI ÜGyELET. FoGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZToSÍToTT! TÓTHNÉ HŰVÖS 
KATALIN FoGTECHNIKUS MESTER, 
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 
1. TEL.: 06 30 222-3016

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
VÍZSZERELÉS, CSAPoK, SZIFoNoK, 
VÉCÉTARTÁLyoK CSERÉjE, jAVÍTÁ-
SA. MoSÓ-, MoSoGATÓGÉPEK BE-
KÖTÉSE. INGyENES KISZÁLLÁSSAL. 
ANyAGBESZERZÉSSEL. TEL.: 06 30 
447-3603
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, LEFoLyÓK, 
SZIFoNoK, MoSDÓK, KÁDAK TISZ-
TÍTÁSA. VÍZSZERELÉS. TEL.: 06 30 
282-5677
VÍZSZERELÉS, CSAPjAVÍTÁS, WC-TAR-
TÁLy CSERE ÉS jAVÍTÁS, DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS. II. KER. INGyENES KI-
SZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 30 322-5502, 
315-2825
VÍZSZERELÉS, VILLANyBojLEREK 
VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, 
vécétartályok cseréje, javítása. Anyag-
beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁ-
LYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, 
JAVÍTÁSA. INGyENES KISZÁLLÁSSAL. 
TEL.: 06 20 980-7564

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, 
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL 
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. TEL.: 06 
70 258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT jÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-jAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ. HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. 
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 
06 30 933-3620
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 
246-9021, 06 20 934-4664
VILLANySZERELÉS, jAVÍTÁS ÉRIN-
TÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL, PRECÍ-
ZEN, GARANCIÁVAL. BoDA ZSoLT 
VILLANySZERELŐ-TECHNIKUS. TEL.: 
200-9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
SZABÓ BALÁZS VÁLLALjA KÉMÉ-
NyEK BÉLELÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT, KoN-
DENZÁCIÓS KAZÁNoK TELEPÍTÉSÉT 
TELjES KÖRŰ ÜGyINTÉZÉSSEL. TEL.: 
06 20 264-7752
Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos 
tető szigetelést, tetőjavítást vállal. 
Felmérés, kiszállás ingyenes. Anya-
got biztosítok. Tel.: 06 20 617-2137
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a 
legkisebb munkától tetőjavítást, 
építést, szigetelést 27% kedvez-
ménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, 
duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, 
garancia! Tel.: 06 70 250-9132
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb mun-
kák is, kőműves javítások. Kovács Ger-
gely. Tel.: 06 30 568-6255
Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. 
Megbízható mérnök. Tel.: 06 30 851-
9333
RÉZ- ÉS RoZSDAMENTES KÜSZÖBÖK 
BESZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, 
pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, 
ablakok felújítása, szigetelése. Tel.: 
06 20 381-6703, 251-9483
TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍ-
TÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES 
MUNKÁK. TEL.: 06 30 341-3423
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, 
kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, fes-
tés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132

Apróhirdetések
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Költségvetési és számviteli osztályára 

munkatársat keres költségvetési ügyintézői 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 5.
részletek a www.masodikkerulet.hu, 
illetve a kozigallas.gov.hu honlapon.

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

Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu). Korrektor, újságíró: 
Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum Szerkesztőség: 

1022 Bimbó út 1–5., telefon: (06 1) 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Tördelés: Ravien Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 
bpterjesztes@gmail.com. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk, kéziratokat nem 

őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2021. január 17.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja.
Megjelenik 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
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 REDŐNY 
REDŐNyÖS MUNKÁK, GURTNICSE-
RE RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNy, 
RELUXA, SZÚNyoGHÁLÓ jAVÍTÁSA, 
KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 
934-5728

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyog-
háló, függönykarnis készítése, javítása. 
Redőnytokok szigetelése. Tel.: (06 1) 
356-4840, 06 30 954-4894

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

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL-
DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GA-
RANCIÁVAL, CSoMAGoLÁSSAL, IN-
GyENES DoBoZoK. WWW.HERKU-
LESTRANS.HU TEL.: 06 1 385-1802, 
06 30 999-8619

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos 
ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapasz-
kodók, kapuk, féltetők gyártása, ajtó-
behúzók, aknafedések, leválasztások, 
szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988

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

Fürdőszoba-felújítás! Bontás, vakolás, 
vízszigetelés, csempézés. Akár 5 nap 
alatt. 20 éves tapasztalat. Keressen biza-
lommal. M. Róbert. Tel.: 06 70 417-9278

AKKUMULÁTOR -AKKU SEGÉLY- Háztól 
házig szolgáltatás, akkumulátor helyszí-
nen történő szakszerű beszerelése minden 
autótípushoz, SOS akkumulátor-indítás. 
ADA KKT 1023 Bécsi út 8. www.akku-ada.
hu, tel.: 06 30 592-6268, 335-4285-

TAKARÍTÁST VÁLLALUNK! ! GAIATUSA8@
GMAIL.COM TEL.: +36 30 585-6247

LoMTALANÍTÁS! INGATLAN, HA-
GyATÉK (AKÁR DÍjTALANUL IS), 
PINCE, PADLÁS LoMTALANÍTÁSA, 
ÜRÍTÉSE, RÖVID HATÁRIDŐVEL. 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLy-
LyEL RENDELKEZÜNK. TEL.: 06 30 
398-1597

ÓZoNoS AUTÓFERTŐTLENÍTÉS: 30 
PERC – 5900 Ft. ADA KKT 1023 BP. 
BÉCSI ÚT 8. TEL.: 06 30 592-6268

Új fodrászat nyílt a Hűvösvölgyi út és 
a Bognár utca sarkán, a volt zöldséges 
helyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-
9943), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) 
és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) 
szeretettel várja régi és új vendégeit.

 MŰGYŰJTÉS 
FESTMÉNyGyŰjTEMÉNy GyARA-
PÍTÁSA CÉLjÁBÓL MAGyAR FEST-
MÉNyEKET KERESEK MEGVÉTEL-
RE KÉSZPÉNZÉRT. NEMES GyULA, 
E-MAIL.: GyULANEMES70@GMAIL.
CoM TEL.: 06 30 949-2900
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vá-
sárol festményeket, régi pénzeket, kitün-
tetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, 
bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. 
Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, 
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu 
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁRoL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚToRoKAT, FESTMÉ-
NyEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGyAKAT, 
PoRCELÁNoKAT, CSILLÁRT, HANG-
SZERT, SZoBRoKAT, KÖNyVEKET, 
CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
LEMEZEKET, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉ-
PET, BIZSUKAT, BoRoSTyÁNT. TELjES 
HAGyATÉKoT DÍjTALAN KISZÁLLÁS-
SAL. TEL.: 06 20 597-8280
Arany-, ill. ezüstfelvásárlás! Tört-, ill. 
fazonarany vétel: 12 500–28 500 Ft/
gr áron, ezüst vétel: 150–400 Ft/gr 
áron, valamint drágaköves brill, ko-
rall, gyémánt, zafir ékszereket, kar-
órákat kimagasló áron vásárolok. 
Ennek a hirdetésnek a felmutatása-
kor + 10 000 Ft beszámolásra kerül 
eladás esetén. Tel.: 06 20 229-0986
A BP. II., KELETI KÁRoLy UTCA 33. 
ALATTI RÉGISÉGBoLT VÁSÁRoL MIN-
DENFAjTA RÉGI BÚToRT, SZŐNyEGET, 
CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PoRCELÁNT, 
EZÜSTTÁRGyAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANyAT, BoRoSTyÁNT, TELjES 
HAGyATÉKoT. DÍjTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKoR HÍVHATÓ. DÍjTALAN ÉR-
TÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 
06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNyVEKET, KÖNyVTÁRAKAT, MŰ-
TÁRGyAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
VÁSÁRoL! VÍRUS IDEjÉN MASZK-
BAN, KESZTyŰBEN. DÍjTALAN KI-
SZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 425-6437
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjte-
ményem kiegészítésére magas áron vá-
sárolok. Tel.: 325-6753
Gyönyörű kézi perzsaszőnyegek és 
hibátlan régi diófa 12 részes koloniál 
(egyben vagy külön is) érték alatt el-
adók. Tel.: 06 30 241-5701

A Galerieschic belvárosi bolt régi porce-
lánt vásárol. Szidónia. 1051 Budapest, Jó-
zsef nádor tér 12., tel.: +36 20 509 4445.

AKAI GX orsós, kazettás AIWA, ONKYO, 
kazettás, SONY, PIONEER stb. decket 
vennék. Tel.: 06 70 949-4013

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, jAVÍTÁS, KÁ-
BELEZÉS LEoSZTÁSoK, KÉSZÜLÉK-
HANGoLÁSoK, BEÁLLÍTÁSoK. TEL.: 
201-5368, 06 20 537-6281

 KERT 
KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS. 
ÖREGKERTEK IFjÍTÁSA, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰNyÍRÁS, FAKIVÁGÁS, 
SZÁLLÍTÁS. BoKRoK, SÖVÉNyEK VÁ-
GÁSÁT, LoMBoK GyŰjTÉSÉT VÁLLA-
LoM. SZILÁGyI CSABA. TEL.: 06 20 
970-7506

KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰNyÍRÁS, BoKRoK, 
SÖVÉNyEK NyÍRÁSA, ZÖLDHULLA-
DÉK ELSZÁLLÍTÁSA. FARKAS NoR-
BERT. TEL.: 06 30 550-7761

Kertépítés, fakivágás, metszés, perme-
tezés, fűnyírás, sövénynyírás, terepren-
dezés, zöldhulladék elszállítása. Farkas 
György. Tel.: 06 30 685-9502

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, 
kertésztechnikustól 27 év szakmai 
tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 
30 495-9862

FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNy KÉ-
SZÍTÉSE, FAÁPoLÁS, FAKIVÁGÁS. 14 
év szakmai tapasztalat, megbízhatóság 
favizsgáló-faápoló szakmérnöktől. Eger-
vári Krisztián. Tel.: 06 20 561-7063

 ÉLETJÁRADÉK 
ELTARTÁSI, ÉLETjÁRADÉKI SZER-
ZŐDÉST KÖTNÉK AKÁR NAGyoBB 
EGyÖSSZEGŰ KIFIZETÉSSEL IDŐS 
EGyEDÜLÁLLÓ, MAGÁNyoS SZE-
MÉLLyEL. TELjES ELLÁTÁSSAL, SE-
GÍTSÉGGEL. AUTÓVAL RENDELKEZŐ 
45 ÉVES HÖLGy VÁRjA HÍVÁSÁT BI-
ZALoMMAL. TEL.: 06 20 229-0986
Szeretetteljes, értelmiségi házaspár négy 
gyermekkel, családi gondoskodást, vagy 
anyagi támogatást nyújt eltartási vagy 
életjáradéki szerződéssel, az ön zavar-
talan idős koráért és gyermekeink jövő-
jéért. Tel.: 06 70 211-5964
Kedves, fiatal gyermekes házaspár teljes 
körű gondoskodást vállal idős személy-
(ek) részére, a ház és a kert karbantartá-
sától a háztartás vezetéséig ottlakásért 
cserébe. Tel.: 06 30 603-1657
oRVoSCSALÁD kedvező életjáradékot 
fizet idős nyugdíjas budapesti lakásáért 
odaköltözés nélkül. Tel.: 06 20 441-0498

 EGYÉB 
TRAMoNTÁNA KÖTÖDE: Passap/Pfaff 
DM-80 kötőgép és Brother CK-35 
kötőgép (3 db) tartozékokkal eladó. 
Egyedi, divatos, méretre készülő kézi kö-
tött, horgolt ruhadarabok. Sapkamo-
dellek. Nagy fonalválaszték, saját fonal-
ból is. www.kotode.hu, tel.: 356-6009.

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Órákat készpénzért vásárolunk!

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

Törtarany 
és fazonarany 
felvásárlás!

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

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany: akár: 100 000 Ft

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

Arany: akár 500 000 Ft

EGYÉNI KÉPZÉS
KUTYÁKNAK

a II. és  III. KERÜLETBEN!
Szeretnéd, ha a kedvenced rád figyelne?

Nincs, aki etesse, sétáltassa?
Szeretnél kutya-gazdi pároshoz

igazodó, egyéni kutyakiképző oktatást?

Fordulj hozzám bizalommal!
HÁZHOZ MEGYEK!

Siegler Márk 
tapasztalattal rendelkező kutyakiképző

msiegler82@gmail.com;
+36 20 774-2771

Karácsonyi és újévi 
őstermelői borvásár! 
Oltalom alatt álló eredet 
megjelölésű tokaji minő-
ségi borok, palackozott 
és folyó bor változatban 

vásárolhatók. 

galambospinceszet@ 
gmail.com  

galambospinceszet.hu

KAVED_II_47x65
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Komjádi 
Gyógyszertár

1023 Budapest, Komjádi Béla u.3.
Tel.: (06 1) 336-0221,

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

1025 Budapest, Vérhalom tér 8.
Tel.: (06 1) 212-2871,

(06 30) 593 4353

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes 
minden recept nélkül kapható 

nem támogatott termékre 2020. 12. 31-ig.

15%

Őstermelők kínálnak 
zalai fenyőfát december 9-től
a Marczibányi Téri Művelődési 

Központ udvarán. 
Naponta 7 és 19 óra között 
lehet válogatni a különféle 

fajtákból.

FENYŐVÁSÁR A MARCZIBÁNYI TÉRNÉL

Zalai fenyők hirdessen a

Következő megjelenés: 2021. január 17-én. 
lapzárta: keretes – január 8., apró – január 11.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik. Ideiglenes 
nyitvatartás: hétfő: 9–12-ig 13–18-ig, kedd–csütörtök: 9–12-ig, 13–18-ig, péntek: 9–12.00, 13-ig–16-ig. Ebédidő: 
12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 
szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 meg-
jelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem 
vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. 
Online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában: ingatlanRoBoT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehe-
tőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: szabo.gergely@budaipolgar.hu e-mail-címen, illetve a telefonon a (06 30) 
989-0782-es számon. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 170 000 Ft, 1/4 110 
000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 
1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 
20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tu-
lajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Ételek ELVITELRE, 
vagy KISZÁLLÍTÁSSAL!

 
SZOLGÁLTATÓHÁZ
I. EMELET

  1028 Budapest, Hidegkúti út 1.
 www.hüvi.hu

Repeta Repeta Corner W   kLotus
TEL.: +36 30 977 7353

  www.facebook.com/lotuswokhuvi
TEL.: +36 30 892 6590

  www.facebook.com/repetacorner

TEL.: +36 30 406 0581
  www.facebook.com/ketkezes

TEL.: +36 20 502 5520
  www.facebook.com/GYROSTOPHU

K A U K Á Z U S I  S T R E E T  F O O D

GYROSTOP
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40. OLDAL ÜNNEP BUDAI POLGÁR

Itt az év vége, mindannyian megállunk egy pillanatra és jólesik majd pihenni, 
visszavonulni. Most végre figyelhetünk arra, ami igazán fontos: a családunkra, 
a barátainkra, a szeretteinkre. 

Büszke vagyok arra a közösségi összetartásra, amiben részünk volt Budán. 
Az önkéntesek, akik segítettek csomagolni, ételt szállítani, maszkot osztani, az 
adakozók, és persze a kerületi orvosok, szociális dolgozók, tanárok és óvoda-
pedagógusok, bölcsődei dolgozók, az ápolók és bolti eladók mind-mind meg-
mutatták, számíthatunk egymásra a bajban, a nehézségekben is. 

Tudom, még Budán is sokaknak van szüksége a segítségre; az önkormányzat 
mindent megtesz, hogy ezt meg is kapják. Kiemelten gondoskodunk a szociális 
intézményekben, idősotthonokban élőkről, az egyedülálló idősekről – és arra 
kérem Önöket, hogy keressenek minket, ha segítségre van szükségük.

Fontos, hogy az ünnepek alatt is vigyázzunk egymásra, és tartsuk be a jár-
ványügyi előírásokat! Vigyázzunk a szeretteinkre!

Az ünnepek után kezdjük bizalommal az új évet, és bízzunk abban, hogy 
2021 lehetőséget ad arra, hogy visszatérjünk a normális, megszokott életünkhöz.

Minden budainak boldog karácsonyt és még boldogabb új évet kívánok!  
Őrsi Gergely
polgármester

Kedves Budai Polgárok!

„És hogyha mégis hullanék
sugaradban vagy sűrű hóban,

sohasem látott arcodat
láthassam egyszer, zuhanóban.”

Karácsonyhoz közeledve, készülődve a kereszténység egyik leg-
fontosabb ünnepére, mit is kívánhatnék magunknak egy ilyen nehéz 
esztendő végén?
Talán azt, amit a gyertyák is jelképeznek adventi koszorúinkon.
Hitet a Mindenható kegyelmében – hogy sosem adhatjuk fel a harcot 
azért, amit fontosnak tartunk.
Reményt – hogy talpra állunk a legnehezebb helyzetekben is.
Örömöt – hogy a legnagyobb bajban is számíthatunk egymásra.
És legfőképpen: szeretetet.

Ezúton kíván Önnek és kedves családjának áldott, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt a Fidesz–KDNP-frakciószövetség!

Gór Csaba frakcióvezető

Áldott karácsonyt 
és sikerekben gazdag, 

boldog új esztendőt kívánok 
minden kedves budai polgárnak!

Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, 

országgyűlési képviselő 
Budapest 3. sz. választókerület

Tisztelt II. kerületi Lakótársunk! 
Mi hiszünk abban, hogy akkor lehet igazán boldog a karácsony, ha erőnktől, 
lehetőségeinktől függően mindannyian gondolunk azokra az embertársainkra 
is, akikre nincs, aki gondoljon. Ezért arra kérjük, hogy ha teheti, az év végén, 
karácsonykor szánjon Ön is egy kis figyelmet a velünk élő elesettekre, szegény-
sorban élőkre, támogasson közvetetten, vagy közvetlenül egy arra rászoruló 
intézményt, vagy akár családot. Így lesz teljes az ünnep! 
Mindenkinek békés, szeretetben eltöltött karácsonyi ünnepet kívánunk! 

Kerületünk az otthonunk-frakciószövetség  

Tisztelt Budai Polgárok!
Váratlan nehézségekkel teli 
esztendőt hagyunk a hátunk mögö� .
A II. kerület minden lakójának köszönöm 
türelmét és együ� működését, amelyet a 
koronavírus-járványhelyzetben tanúsíto� . 
Mindez megmuta� a közösségünk 
legfontosabb erényét, hogy a bajban is 
számíthatunk egymásra.

Békés és szeretettel teli karácsonyt kívánva bízom 
benne, 2021-ben boldog és kiteljesedett év vár ránk!
 Varga Mihály
 országgyűlési képviselő

� .
ön
lyet a 
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et a

A II. Kerületi Önkormányzat szeretné Önökkel közösen megtalál-
ni Buda legszebb, leghangulatosabb karácsonyi dekorációját. 

Lehet az egy erkély, egy feldíszített kert vagy ház, 
csillogóan fényes vagy egyszerűségében is gyönyörű, 
grandiózus vagy épp csak egy jelképes dekoráció.

Nevezhetnek saját dekorációjukkal és beszéljék rá a 
szomszédot, barátot is, hogy nevezzenek ők is a kará-

csonyi díszítésükkel.
Hosszas pályázati leírás helyett elég, ha elküldenek 1-4 

fotót. A kerület lakói dönthetik majd el, hogy ezek közül melyik 
lehet Buda legszebb, leghangulatosabb karácsonyi dekorációja, 

kié lesz a „Karácsonyi fények Budán – 2020” elismerés.

A fényképeket DEcEMBER 17-ig küldhetik el. Ezeket a ke-
rület Facebook-oldalán láthatják majd, szavazni is ott lehet rájuk. 
A három legtöbb szavazatot (like-ot) begyűjtőt díjazzák, aki elnyeri 
a Karácsonyi fények Budán – 2020 elismerést.

A fotókat és a pályázó elérhetőségeit (név, cím, telefon) a 
polgarmester@masodikkerulet.hu e-mail-címre várják. A képek 
elküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azokat a pályázat során 
az önkormányzat a saját közösségi oldalán és hivatalos hon-
lapján – kizárólag a pályázattal kapcsolatosan – felhasználhassa. 
A mellékletként JPEG-ben megküldött fotók mérete egyenként ne 
haladja meg a 2 MB-ot, elnevezése egységesen: „pályázó neve_fotó 
sorszáma. jpeg” legyen.

Karácsonyi fények Budán – 2020
Keressük a kerület legszebb, leghangulatosabb karácsonyi dekorációját!

Hit, remény, öröm és szeretet


