
A tavalyi 
várakozási engedélyek 

március 31-ig maradnak érvényben,
az ideieket érdemes elektronikus 

úton kiváltani. (4. oldal) in English
Page 13››››››

Polgármesteri évkezdő interjú, valamint alpolgármesteri 
és képviselői beszámolók az elmúlt évről.

A múlt század elején megengedett volt
a szánkózás a budai utcákon, 

amennyiben azokat sportolásra alkalmas 
mennyiségű hó takarta. (19. oldal)

(2-3., 6–11. oldal)

Szilveszter éjjelén indult,
és a tapasztalatok alapján

bevált a
házi kedvencek
járőrszolgálata,

amelynek munkájára
továbbra is számíthatnak
a kerületi állatbarátok.

(15. oldal)

Közel ötven pályamű érkezett
a II. Kerületi Önkormányzat 
Idősügyi Tanácsa novellaíró

pályázatára. A győztes novellákat
és a szerzőkkel készült interjúkat
lapunk 20–23. oldalán olvashatják.
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Regisztrálni a
vakcinainfo.gov.hu

oldalon lehet,
kérdés esetén a
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ingyenes
zöldszámok hívhatók.

(12. oldal)

Bollók Gáspárné
II. helyezett
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Hogyan értékeli a 2020-ban történteket?

– A tavalyi esztendő minden nehézsége elle-
nére munkában gazdag, megpróbáltatásokkal 
és meglepetésekkel teli volt. A járványhelyzet 
olyan változásokat hozott mindannyiunk éle-
tében, amire nem lehetett előre felkészülni. 
Noha a szomorúbb napok gyakori vendégek 
voltak a II. kerületben, és rengeteg negatív 
hatás érte városrészünket, Budapestet és az 
egész országot, mégis történtek jó dolgok is. 
A bajban megmutatkozott az emberfeletti és 
önzetlen munka a helyi szociális és az egész-
ségügyi ágazatban, vagy éppen az a szolidaritás, 
amit az önkéntesek és az itt lakók egymás és a 
kerület iránt kifejeztek; ez örömmel töltött el 
és rengeteg erőt adott. Bebizonyosodott, hogy 
Buda igazi közösség. Aki itt segítségre szorul, 
az megkapja azt az önkormányzattól, az egész-
ségügytől, egy szomszédtól vagy egy régen nem 
látott ismerőstől.

Az ünnepek is a koronavírus árnyékában tel-
tek, de azért jutott idő a családomra is, a tavaly 
született kisebbik és a három és fél éves na-
gyobbik fiamra. Az új évet az I. kerülettel közös 
ételosztással kezdtük, hiszen az ünnepek után 
a rászorulókra már kevesebb figyelem irányul, 
ezért is tartom fontosnak, hogy egész évben fi-
gyeljük azokra, akiknek kevesebb jut.

Az előző év ugyan a múlté, de a korona-
vírus maradt. Mit jelent ez a II. kerület 
életében?

A vírushelyzetben próbáltunk a lehető leg-
gyorsabban reagálni, így az elsők között vol-
tunk, akik a szociális és egészségügyi terüle-
ten, az óvodákban és bölcsődékben dolgozók 
tesztelését már a tavaszi hullámban elindítot-
ták, amit ősszel és az idei év elején folytattunk. 
Megnőtt a szociális támogatások iránti igény, 
és bajba jutott vállalkozások is segítséget kér-
tek. Ez a helyzet a kisebb cégeknek, az egyéni 
vállalkozóknak, az állásukat elvesztetteknek 
rendkívül nehéz időszak, és akkor még nem 
beszéltünk azokról, akik eddig is borzasztóan 
nehéz szociális helyzetben voltak. Ezzel szo-
morú volt szembesülni, és lehetőségeinkhez 
képest próbáltunk minden tőlünk telhetőt 
megtenni megsegítésükért.

Mennyi pénzt fordított tavaly az ön-
kormányzat a vírusjárvány következ-
ményeinek enyhítésére és a helyi vé-
dekezésre?

Minden héten újabb nagy számokkal kell 
szembesülnünk. Ezek nem csak a védekezés 
költségeit jelentik. Gondolok itt a különböző 

adóváltozások, állami elvonások, az önkor-
mányzatokat érintő pénzügyi változások ha-
tásaira, amelyek arra sarkallnak minket, hogy 
hétről hétre újragondoljuk a rendelkezésre 
álló források legjobb felhasználását.

A járvány első hullámában a közösségi 
költségvetés céljaira – amiről a tervek sze-
rint a lakók dönthettek volna első alkalom-
mal – elkülönített 100 millió forintot köl-
töttük a védekezésre. Ezt azóta túlléptük és 
folyamatosan fordítunk rá plusz összegeket. 
Több száz millió forintnál járunk. Ebben 
benne van a maszkok, a tesztek, a védőesz-
közök és fertőtlenítőszerek beszerzése, a házi 
segítségnyújtás finanszírozása. A hivatal ez-
zel megbízott munkatársai ezres nagyság-
rendben szállítottak házhoz a 65 év feletti 
lakótársainknak gyógyszert, élelmiszert, 
ebédet. A számvetés része az önkormányzati 
nem lakáscélú helyiségeket bérlők számá-
ra nyújtott bérletidíj- vagy közterülethasz-
nálatidíj-kedvezmény, és persze a szociális 
támogatások is: álláskeresési járadékkiegé-
szítés, albérlettámogatás és egyedi szociális 
létfenntartási támogatások.

A kisebb ügyeknek is nagyobb  figyelmet kell szentelni
Az idei évben az egyik fő cél, hogy a II. 
kerület megőrizze működőképességét, 
és a koronavírus-járvány, valamint a 
kormányzati döntések miatt bekövetke-
ző milliárdos elvonásokat a kerületben 
élők ne érezzék meg a szolgáltatások 
színvonalán. Őrsi Gergely polgármester 
szerint óriásberuházások helyett a ki-
sebb, hétköznapi problémák megoldá-
sára kell összpontosítani, emellett idén 
még többet találkozna a lakókkal.

Évindító interjú őrsi Gergely polgármesterrel

Szabadtéri polgármesteri fogadóóra

K+R parkolók az iskolák előtt... ...és új gyalogátkelők a biztonságosabb közlekedésért
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A plusz kiadások és a kevesebb bevétel 
tükrében milyen költségvetésre számí-
tanak 2021-ben?

Lassan hónapról hónapra jut egy olyan in-
tézkedés, ami az önkormányzatokat sújtja: a 
gépjárműadó és az idegenforgalmi adó elvé-
tele vagy az iparűzési adó csökkentése. Az el-
vonások főként a működési oldalt érintik. 
A parkolás ingyenessé tétele a veszélyhelyzet 
idejére – amellett, hogy több száz millió fo-
rintos bevételkiesést jelent kerületünknek 
– még jobban fáj abból a szempontból, hogy 
Bel-Budán a parkolás ellehetetlenült, hi-
szen egymás hegyén-hátán állnak az autók, 
sokszor balesetveszélyes helyzetet teremtve. 
A  Városrendészet segítségével igyekszünk 
rendet tartani addig, amíg újra fizetős nem 
lehet a parkolás. Köszönet azért, hogy né-
melyik parkolóház és bevásárlóközpont idő-
szakosan megnyitotta kapuit, ahogyan mi is, 
hogy a környéken élők parkolási gondjain 
enyhítsünk. Budapesti szinten is kevesebb 
pénz jut például a hulladékgazdálkodásra, a 
kaszálásra, útfenntartásra, ezért össze kell 
hangolni a munkákat a fővárossal, hogyan, 
miként tudjuk ellátni a feladatokat közösen. 
A nagyon rossz állapotban lévő utakra, az al-
lergén gyomnövények kaszálására minden-
képpen jutnia kell pénznek. 

Mindent megteszünk azért, hogy a II. ke-
rület működőképességét és stabil pénzügyi 
helyzetét megtartsuk úgy, hogy a szolgáltatá-
sok színvonala ne csökkenjen, és mindebből 
a legkevesebbet érezze meg a II. kerületi la-
kóközösség. Az idei költségvetésbe jóval több 
tartalékot kell tervezni. 

Lehet-e már látni, hogy a korábbi fej-
lesztési elképzeléseket mennyire kell 
átírni?

Nagy látványberuházásokra nem kell számíta-
ni, de természetesen továbbra is nagy hangsúlyt 
fektetünk a programunkban megfogalmazott 
célokra. A hiánypótló vízivárosi orvosi rendelő 
még az idén elkészülhet a Fazekas utcában, de 
költeni fogunk a Kapás utcai rendelő és számos 
háziorvosi rendelő felújítására, modernizálá-
sára. Reméljük, hogy az Egészséges Budapest 
Program által régóta megítélt forrásból meg-
valósulhatnak a szakrendelőt érintő fejlesztési 
tervek. Ebben az ügyben levélben fordultam az 
EMMI-hez, illetve Gulyás Gergely és Varga Mi-
hály miniszterekhez, a kerület jelenlegi ország-
gyűlési képviselőihez, hiszen egy december 31-i 
kormányhatározat szerint 6 milliárd forinttal 
csökkentené a kormány a hozzájárulását.

Szintén szeretnénk megvalósítani a pesthi-
degkúti uszoda melletti Pokorny-liget fejleszté-
sét, hogy a teljes terület szép legyen és bővüljön 
a közösségi tér. Bízunk benne, hogy elkészülhet 
a Csalit utca–Csatárka úti szabadidőpark, erre 
megvannak a források. Fontos cél még az évre 
a Széna téri történeti emlékpark létrehozása az 
egykori buszpályaudvar helyén, amit még idén 
át szeretnénk adni. 

Kiemelt célunk növelni a gyalogosok bizton-
ságát. Tavaly is számos helyen létesítettünk gya-
logátkelőhelyet, és idén sem lesz ez másképp. 
Felmérjük azokat a kereszteződéseket, ahol sok 
a baleset, és a Budapesti Közlekedési Központ-
tal együttműködve megvizsgáljuk, miként tehe-
tők biztonságossá. Ilyen például a Kapás utca és 
a Horvát utca kereszteződése, vagy a Hűvösvöl-
gyi út és a Hidegkúti út egy-egy gyalogátkelője. 
A gyerekek biztonságos ki- és beszállását segítő 
K+R parkolók kialakítását az oktatási-nevelési 
intézményeknél szintén folytatjuk. Illetve el-
kezdtük megvalósítani a Margit-negyed kon-
cepcióját, melynek célja, hogy vonzóbbá tegyük 
az egykor élettel teli Margit körutat és a bel-bu-
dai városrészt megtöltsük a helyi közösségeket 
szolgáló, társadalmi célú kezdeményezésekkel.

A kisebb ügyeknek is nagyobb  figyelmet kell szentelni
Az óriásberuházások helyett fontosabb és 

minden bizonnyal nagyobb megelégedésre 
szolgál, ha kisebb, aktuális, a kerületben élő-
ket zavaró problémákat oldunk meg. Legyen 
az egy rossz lépcső, egy kátyú vagy egy kidőlt 
korlát. A nagyobb ügyek megoldása és komo-
lyabb fejlesztések csak azt követően kerülhet-
nek sorra, ha a mindennapi életünket érintő 
gondokat sikerül megoldani. A jövőben még 
nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni arra, 
hogy a beérkező panaszokra mielőbb meg-
oldást nyújtsunk. Mi ebben látjuk az önkor-
mányzati szolgálat értelmét. 

Az elmúlt évben számtalan lakossági fó-
rumot és egyeztetést tartott az önkor-
mányzat. Van foganatja a hivatalban a 
lakossági visszajelzéseknek?

Számomra kifejezetten öröm volt, hogy a kü-
lönböző fórumokon rengeteget találkozhattam 
személyesen, vagy a járványhelyzetben az inter-
neten keresztül a helyi lakótársakkal. A rengeteg 
észrevétel és párbeszéd, amit a kerület lakóival 
folytatunk, az csak segít a munkában. A tervező-
asztal mellől nem lehet mindent ismerni, ehhez 
a helyben lakókra van szükség. Például a Széher 
út és környéke közlekedési helyzetének megol-
dásába az ott élők nélkül nem lehet és nem is 
szabad belevágni, vagy a Hankóczy utca egyirá-
nyúsítása is ilyen, azóta is folyamatosan érkez-
nek a lakossági javaslatok, hogy miként lehetne 
még jobbá tenni. A lakók ismerik a legjobban 
környéküket, a gondokat, mi pedig az ő javas-
lataikat tudjuk megvizsgálni és megvalósítani, 
legyen szó bármilyen apróságról. Emellett min-
den héten egy napon fogadóórát tartok. 

Jó lenne, ha igazi párbeszéd alakulna ki az ön-
kormányzat és a lakók között, a kommunikáció 
ne csak kérdezz-felelek legyen. Mi a helyben 
élők véleményét szeretnénk megismerni, mert 
csak így jutunk valódi megoldáshoz az egyes 
ügyekben. Folyamatosan lehet és tudunk javí-
tani azon, hogy a hozzánk fordulók mihamarabb 
érdemi választ és megoldást kapjanak a prob-
lémáikra. A lakosságközpontúságra törekvés, a 
sok egyeztetés és a lakossági javaslatkérés ter-
mészetesen nagyfokú rugalmasságot követel a 
polgármesteri hivatal munkatársaitól is, amiért 
köszönet jár. Ráadásul sosem lehet azt monda-
ni, hogy elértük az optimális állapotot, mert 
folyamatos a munka, mindig van min javítani. 
Természetesen tudjuk, hogy egyszerre minden-
kinek, minden igénynek nem lehet megfelel-
ni, de azt kell tenni, ami a közösségnek jó. Nem 
könnyű, de nagyon jók a tapasztalatok, sok az 
elismerő visszajelzés, külön öröm számomra, 
amikor egy-egy szakágat vagy kollégát dicsér-
nek meg. Akad ugyan negatív hang is, de azok 
többnyire építő jellegű észrevételek. Az egyet-
len nyilvános fogadalmam is a vállalásomhoz 
kötődik: még több találkozást szeretnék kezde-
ményezni és tartani a lakossággal.

szg–lD

Közösségi egyeztetés 
a Csalit–Csatárka
szabadidőpark kapcsán
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Újabb fák a közterületreÚjabb fák a közterületreÚjabb fák a közterületreÚjabb fák a közterületreÚjabb fák a közterületekre

Hétvégén nem kell külön jegy
a kerékpárszállításhoz

elektronikus úton
érdemes kiváltani
a parkolási engedélyeket

A II. kerületi Önkormányzat a 10 millió Fa civil szerve-
zettel együttműködve tavaly ősszel kerületszerte több 
száz fát ültetett el fasort kialakítva, vagy éppen egy-egy 
egyedet pótolva. Az év végén Őrsi Gergely polgármester 
és Zakar András, a Főkert Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
közösen ültette el az éves fapótlások utolsó fáját a 
Hűvösvölgyi úton.

Ősszel 778 darab fán végzett ápolási munkákat a 
Főkert Zrt., és sajnálatosan 71 beteg fát el is kellett 

távolítani, de a pótlásukról 116 példány ültetésével 
gondoskodott a vállalat.

A polgármester és a Főkert vezetője közösen hívta fel a 
figyelmet egy hasznos okostelefonos applikációra, amivel 
a kertészeti cég segíti az ismeretterjesztést és a tudatos 
parkhasználatot a fenntartásában lévő zöldterületeken. 
A GPS-jel alapján működő BP Fatár programban rá lehet 
keresni a főváros kiemelt parkjaiban minden játszótérre, 
fára, ivókútra és építményre.

válToZáS A GÉPjárMűADó
MeGFIZeTÉSÉnÉl

Az egyes adótörvények módosításáról 
szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a 
alapján 2021. január 1-jétől a gépjár-
mű-adóztatással kapcsolatos feladatokat 
nem a II. Kerületi Adóhatóság, hanem az 
állami adó- és vámhatóság látja el, és a 
befizetett összeg sem az önkormányzat-
hoz folyik be. 

A 2021-től kezdődő időszakra fizeten-
dő adót az állami adó- és vámhatóság 
számlájára kell majd megfizetni az általuk 
kibocsátandó határozatban foglaltak sze-
rint. A 2021 előtti időszakra megállapított 
gépjárműadó-kötelezettség esetében 
(ide értve a gépjárműadó-hátralék be-
hajtását) az önkormányzati adóhatóság 
köteles eljárni.

A 2021. évre szóló parkolási engedélyek 
kiváltására a polgármesteri hivatal február 
1-jétől biztosít lehetőséget. A kiváltás pon-
tos kezdetéről és módjáról január második 
felében tájékoztató levelet küldenek az 
érvényes engedéllyel rendelkezőknek.

A járványhelyzetre tekintettel ugyan-
akkor valamennyi engedélytípus esetében 
lehetőség lesz az elektronikus ügyinté-
zésre és fizetésre, így minden bizony-
nyal érdemes élni vele, mert egyrészt 
kényelmesebb, másrészt a sorban állás 
elkerülhető vele, ami egészségügyi szem-
pontból biztonságosabb. 

Abban az esetben, ha valakinek nincs 
módja az elektronikus ügyintézésre, úgy 
előzetes időpontfoglalás alapján szemé-
lyesen is kiválthatja a parkolási engedélyt. 

A tavalyi várakozási engedélyek idén 
március 31-ig érvényesek.

Az ügyintézéssel kapcsolatos informá-
ciók a www.masodikkerulet.hu oldalon 
is elérhetők lesznek.

A fővárosban és az agglomerációban hétköz-
napokon jelenleg egy vonaljegy érvényesíté-
sével vagy kerékpárosbérlettel vehető igénybe 
a bicikliszállítás az arra alkalmas vonalakon. 
Hétvégenként azonban február végéig nem 
kell külön fizetnie a kerékpárszállításért an-
nak, aki rendelkezik az utazásához szükséges 
jeggyel vagy bérlettel. 

Az intézkedés minden kerékpárszállításra 
alkalmas vonalat érinti, így nem kell kerék-
párbérletet váltani, illetve külön jegyet lyu-
kasztani a kerékpárszállításért szombaton és 
vasárnap a HÉV-vonalakon (kivéve a H7-es 
HÉV-en) és a fogaskerekűn, valamint a Tát-
ra-típusú villamosokon (indulás előtt a BKK 

FUTÁR alkalmazásban érdemes tájékozódni a 
jármű típusáról), amelyek elsősorban a budai 
fonódó hálózaton a 17-es, a 41-es, az 56-os, az 
59-es és a 61-es, a pesti oldalon pedig az 1-es, 
a 12-es, 14-es, valamint a 28-as vonalán köz-
lekednek. Ugyanez érvényes a 65-165-ös és a 
212-es buszon, a 77-es trolibuszon, továbbá a 
D14-es átkelőhajón. 

A kerékpárszállítási szolgáltatás fejleszté-
sére a klímavédelmi szempontok figyelem-
bevételével, a Budapest Restart programmal 
összhangban, a járványhelyzetben megnö-
vekedett kerékpáros forgalomra tekintettel 
került sor. A  közlekedési szolgáltatók arra 
ösztönzik ügyfeleiket, hogy kombinálják a 
közlekedési eszközöket, és használják ki a 
bringaszállítási lehetőségeket a HÉV-vonalon 
is. A hétköznap továbbra is szükséges kerék-
párbérlet havi 540 forintos kedvező áron vá-
sárolható meg.

Részletek a bkk.hu/utazasi-in-
formaciok/kerekpar/kerekpar-

szallitas/, illetve a mav-hev.hu/
kerekpar oldalon.
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Önkormányzati döntések

Döntés született a II. kerület új 
egészségügyi fejlesztési koncep-
ciójáról, melynek fontos eleme, 
hogy a Kapás utcai szakrendelő 
megtartása és felújítása mellett 
a Frankel Leó úton egy új, jóval 
kisebb alapterületű, racionalizált 
műszaki tartalommal és tervezési 
programmal létrehozható rende-
lőt építenek, egyúttal támogatják 
az Egészséges Budapest Program 
(EBP) keretében megvalósuló 
járóbeteg-szakellátás fejlesz-
téshez kapcsolódó feltételes el-
járások mielőbbi megindítását. 
A  koncepció kidolgozása során 
természetesen egyeztetések zaj-
lottak az EBP szakmai stábjával, 
tervezőkkel, háziorvosokkal, 
gyermekorvosokkal, védőnőkkel 
és a fogorvosokkal is (a tervezett 
fejlesztésekről lenti anyagunk-
ban olvashatnak).

Arról is határoztak, hogy az ön-
kormányzat továbbra is biztosítja 

a bérlői kedvezményeket a nehéz 
helyzetbe jutott kis- és középvál-
lalkozásoknak.

A Fény utcai piacon részlege-
sen feloldják a profilkötöttsé-
get, hogy új bérlők beköltözésére 
nyújtsanak lehetőséget.

A II. Kerületi Önkormányzat 
szeretné rendezni a József-he-
gyi kilátónak és környékének 
állapotát, hogy a terület tiszta 
és rendezett legyen, ezért a fel-
építményt a Fővárosi Vízművek 
Zrt.-től térítésmentesen átveszi 
közhasználat céljára.

Az önkormányzat döntése 
értelmében értékesítik a Váry 
köz 7. és Váry köz 9. szám alat-
ti ingatlanokat a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Az ingatlanforgalmi szakértő ál-
tal meghatározott forgalmi érté-
kek alapján az ingatlanok együt-
tes vételára bruttó 1,2 milliárd 
forint.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján 
– miután a járvány miatt nem ülésezhet a képviselő-testület – az 
önkormányzatok képviselő-testületeinek feladat- és hatás-
körében eljárva a polgármesterek hoznak döntés. Őrsi Gergely 
polgármester az interneten keresztül véleményalkotó egyezteté-
sen vitatta meg a képviselőkkel a határozatokat.

A II. kerület idei egészségügyi
fejlesztéseinek helyszínei és ütemezése

• Új vízivárosi háziorvosi rendelő 
létrehozása két új fogorvosi rende-
lővel együtt
• A Lotz Károly utcai rendelő felújítá-
sa, átalakítása és akadálymentesítése
• A Vérhalom téri háziorvosi ren-
delők felújítása és légkondicionálás 
kiépítése
• A Csatárka út 51–55. alatti házi-
orvosi és házi gyermekorvosi rendelő 
átalakítása és felújítása
• A Komjádi Béla utcai rendelő szi-
getelése és festése

• Az Ady Endre utcai rendelő va-
kolatcseréje 
• A Fillér utca 12. alatti rendelő rész-
leges burkolatcseréje, bútorzatcsere 
a váróban és a vizesblokk felújítása
• A Pasaréti út 41-43. alatti rende-
lőben a falburkolat és a várótermi 
bútorok cseréje
• A Községház utca 12. alatti ren-
delőben sor kerülhet a vizesblokk 
felújítására, az elektromos hálózat 
felújítására, új vizsgáló, ultrahang-
szoba és recepció kialakítására.

Átalakul és felújítják a Csatárka úti háziorvosi
és házi gyermekorvosi rendelőt is

TÁJÉKOZTATÓ
kormányzati elvonásokról

és bevételcsökkenésről
a II. kerületben 2021-ben:

A gépjárműadó
elvétele

Idegenforgalmi adó

Reklámhordozó-adó

Parkolási díjak felfüggesztése

Emelkedő szolidaritási adó

Iparűzési adó

Közterülethasználati
és bérleti díjakból
származó kiesések

Rio de janeiro -100 MILLIÓ

-120 MILLIÓ
havonta

-40 MILLIÓ

-360 MILLIÓ

-40 MILLIÓ

-1,3 MILLIÁRD

-1,5 MILLIÁRD

Várható bevételkiesések és
elvonások 2021-ben összesen: 

-3,7 MILLIÁRD
Forrás: masodikkerulet.hu
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– évértékelő  beszámoló a II. kerületi önkormányzati képviselőktőlez történt 2020-ban
Dr. varga előd Bendegúz
alpolgármester,
a 6. vk. önkormányzati képviselője
(MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség) 
Költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport

A pénzügyekért és a költségvetésért felelős helyettesként megnyugvással tölt el, 
hogy a folyamatos bevételelvonások ellenére önkormányzatunk a megfontolt és jól 
előkészített költségvetés révén teljesíteni tudta vállalásait az elmúlt évre.

A gépjárműadó-elvonás, az idegenforgalmi adó eltörlése és a parkolási díjak 
ingyenessé tétele miatt feszített gazdálkodás mellett tudtuk úgy üzemeltetni a 
kerületet, hogy közben látványos javulást értünk el a köztisztaságban és az infra-
struktúra állapotában.

A közösségi költségvetésre szánt 100 millió forintot a járvány elleni küzdelem 
keretében a hivatal és a hozzá tartozó intézmények (egészségügy, szociális ellátó-
rendszer, óvodák és bölcsődék stb.), valamint önkormányzati tulajdonú társaságok 
védőfelszerelésének és fertőtlenítőszerének biztosítására, kerületi polgárok és 
vállalkozások támogatására fordítottuk. Az önkormányzat közel 50 ezer maszkot 
biztosított ingyenesen a kerületi lakosság számára.

Emellett képesek voltunk folyamatos kedvezményeket biztosítani a kerület 
járványhelyzet miatt nehézséget szenvedő polgárainak és vállalkozásinak. A Fény 
Utcai Piac Kft. kezdeményezésemre adott jelentős bérletidíj- és üzemeltetésikölt-
ség-kedvezményt a kereskedőknek.

Külön öröm számomra, hogy a járványveszély ellenére jelentős beruházások 
történtek a tavalyi évben. Megépültek a Marczibányi téren a körforgalmak, folyama-
tosan újítjuk fel útjainkat, megújult a Mechwart liget, a Fenyves park és a Vérhalom 
tér. A parkok mellett játszótereinken is megtörténtek a játszóeszköz-felújítások. A 
közlekedésbiztonság javítása érdekében K+R parkolókat, gyalogátkelőhelyeket, 
szintből kiemelt kereszteződéseket építettünk, illetve biztonságos parkolóhelyek 
kialakításával segítettük a tömegközlekedés forgalmát.

Büszke vagyok arra, hogy 2020-ban első alkalommal 12 fiatal sportolónak ad-
hattunk Hajós Alfréd-sportösztöndíjat.

Régi elképzelésem volt a Pusztaszeri úton a barlang és a körforgalom közötti sza-
kaszon a középszigeten történő fasortelepítés. Ez év őszén végre ez is megvalósult. 
Csak itt több, mint kétszáz fát telepítettünk, de a kerületben ezenfelül is több száz 
fát ültettek idén ősszel. Látványos az új fák mennyisége.

A fővárostól átvett ingatlanokon elindult a Csalit–Csatárka park tervezése, majd 
kivitelezése. Külön öröm, hogy a Fővárosi Vízművektől sikerült átvenni a József-hegyi 
kilátót, ahol szintén rekreációs területet fogunk kialakítani. Végre mindkét területnek 
felelős, gondos gazdája lesz!
elérhetőségek: (06 1) 346-5551, e-mail: Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu

Kovács Márton
alpolgármester, a 11. vk. önkormányzati képviselője
(Párbeszéd Magyarországért, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
Oktatás és szociális ügyek, környezetvédelem,
civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok

Túl vagyunk egy nehéz éven, amelynek nagy tervekkel indultunk neki, de a meg-
valósítást sok esetben hátráltatta a koronavírus-járvány. A nehezített körülmények 
ellenére számos területen sikerült előrelépést elérnünk mind a választókerületemben, 
mind az alpolgármesteri munkám során.

Körzetemben – a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) együttműködve – elkészült 
a hűvösvölgyi Akadémia előtti P+R parkoló felújítása és bővítése, újabb parkoló-
helyek létesültek, fákat és cserjéket ültettek. Az ott lévő kutyafuttató is hamarosan 
átalakulhat, a fővárossal közösen a régi helyett a kis és nagyobb testű kutyáknak 
két kisebb kutyafuttató épülhet.

A közlekedésbiztonságot szolgálja, hogy a Kuruclesi út és a Budenz út találkozásá-
nál megvilágított zebra épült, amelyen a közelben lévő és szintén felújításon átesett 
játszótérre igyekvők is nagyobb biztonságban kelhetnek át. 

A területet érintő idei tervekben szerepel a Lotz Károly utcai rendelő felújítása, 
akadálymentesítése.

Tavaly sikerült megállapodnunk a fővárosi, a XII. kerületi és a budakeszi önkor-
mányzattal, hogy közös együttműködéssel elindítjuk a Budakeszi út felújítását, amely 
során a buszsávok kialakítása lényeges elem lesz. 

A helyi egészségügyért, szociális ügyekért és környezetvédelmi területért felelős 
alpolgármesterként is fontos előrelépésekről számolhatok be. Bizonyosan minden itt 
lakó számára jó hír, hogy idén több száz elültetett fával gazdagodott kerületünk, a 
munkában helyi civilek és a 10 millió Fa II. kerületi szervezete is a segítségünkre volt.

A fővárossal közösen elindultak a klímaadaptációs programok, nyáron hűsítő-
szigeteket alakítottunk ki a Kapás utcai és a Fekete Sas utcai rendelőnél, valamint a 

Széll Kámán téren, a BKK-val közösen pedig több buszmegállót „zöldítettünk” be a 
melegben hűst adó növényekkel. Elindítottuk az együttműködést az Energiaklubbal, 
velük közösen készítjük el a II. kerület energiatervét. 

Az egészségügy területén idén számos rendelő újulhat meg, a Vízivárosban pedig 
egy új háziorvosi rendelőt alakítunk ki.

A szociális ágazatban főleg a vírusjárvány miatt kellett segítséget nyújtani sokak-
nak, akik az életvitelük terén nehéz, vagy éppen válságos helyzetbe kerültek. Már 
az első járványhullámban 50 millió forintos keretet biztosítottunk a rászorulóknak, 
amiből plusz szolgáltatásokat is elérhetővé tettünk. A vírus második szakaszában 
ezeket kiegészítettük lakhatási támogatással, táppénz-kiegészítéssel, valamint bér-
támogatást tettünk elérhetővé a nehéz helyzetben lévőknek. 
elérhetőségek: (06 30) 573-9033, e-mail: Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu; 
kovacs_marton@yahoo.com
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– évértékelő  beszámoló a II. kerületi önkormányzati képviselőktől
Berg Dániel
alpolgármester, önkormányzati képviselő
(Momentum, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
Nemzetközi kapcsolatok, EU-s források, okoskerület, kultúra,
digitalizáció és innováció

2020 mindannyiunkat próbára tett, és közösségünk a kihívások ellenére is helyt-
állt. Márai így ír: „csak egy ember tud erőt adni a másiknak, ha bajban van”. 
Felemelő érzés volt látni, ahogy Buda polgárai egy tomboló világjárvány és az 
egyre súlyosabb gazdasági válság alatt szolidaritással, emberséggel fordultak 
egymáshoz. Én is e közösségből merítek erőt a legnehezebb pillanatokban, ezért 
köszönöm példamutató magatartásukat.

A körülmények dacára is szép számmal értünk el sikereket kerületünkben. Min-
den héten kint voltunk a piacokon képviselőtársaimmal, hogy mindenki számára 
maszkot és védőfelszerelést biztosítsunk. Megszerveztük a Budai Riadóláncot is, 
így közvetlen kapcsolatban tudtunk maradni, és önkénteseink tudtak segíteni a 
bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben.

Igyekeztünk segíteni a nehéz helyzetbe került budai családoknak bérpótló, 
gondozási és albérletidíj-támogatásokkal is. Mentőcsomagot biztosítottunk a 
túlélésért küzdő helyi vállalkozásoknak, hogy ne menjen füstbe évek kemény 
munkája. Előterjesztésem alapján támogatást nyújtottunk a kerület független 
színházainak, hogy megóvjuk Buda kulturális életét.

Sikerült előkészíteni és elindítani egy ambiciózus, jövőbe mutató kerületfejlesz-
tési programot is. A Margit-negyedben az üres önkormányzati ingatlanokat helyi 
művészek, civilek, innovatív vállalkozások vehetik használatba. Így megőrizzük 
Buda kulturális értékeit, elérve, hogy a Margit körút méltó legyen régi nagy hí-
réhez, és egyben új értéket is teremtünk.

2021-ben továbbra is kiemelt prioritásom lesz, hogy megtöltsük élettel Buda 
kapuját! A Margit-negyedért felelős szakmai testület elnökeként jeles urbanis-
tákkal, építészekkel, művészekkel és civilekkel dolgozhatok együtt, és sok jó 

gyakorlatból meríthetünk. Hiszem, hogy amit meg lehet valósítani Prágában, 
Bécsben és Berlinben, az nálunk is lehetséges! Bízom abban, hogy a budai kul-
turális és közösségi élet felpezsdítését szolgáló városrésznek egyben gazdaság-
élénkítő hatása is lesz.

Célom megvalósítani a kerület közösségi költségvetési programját, hogy a 
helyiek dönthessenek arról, milyen kezdeményezéseket támogassunk idén.

Mindent meg fogunk tenni, hogy megóvjuk a budaiak egészségét és jólétét. 
Számíthatnak ránk, és mi is számítunk Önökre!

Kérem, keressenek bizalommal, ha van észrevételük, javaslatuk munkámmal 
kapcsolatban!

Sikerekben gazdag, egészséges és biztonságos új évet kívánok minden budai 
polgárnak!
elérhetőségek: (06 30) 310-0359, e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

Szabó Gyula
alpolgármester, a 7. vk. önkormányzati képviselője
(DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
Vagyongazdálkodás, kerületfejlesztés, közbiztonság

A választásokat követően három fő szakterület felügyelete került a hatáskörömbe. Ezek 
igen komplex témakörök, és a rájuk vonatkozó intézkedések meglehetősen hosszú távon 
fejtik csak ki hatásukat.

Bár az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben csökkent az önkormányzat vagyona, 
még mindig számottevő. Két vagyonelem állt leginkább a közfigyelem középpontjában. 
A szociális és nem szociális bérlakások, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
kérdése. Az év során, sajnos, az igényeket messze nem kielégítő számú bérlakást sike-
rült felújíttatnunk, az új évben újabb források felkutatása és a civil kezdeményezések 
felkarolása segíthet a helyzet javításán.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek csoportjába tartozó kiadatlan üzlethelyiségek, 
raktárak, pincék jelentős anyagi terhet jelentenek az önkormányzat költségvetésének. 
Emellett ezek, különösen a Margit körúton és annak környékén található, évek óta 
gazdátlan helyiségek jelentős mértékben rontják a városképet, az ott élők közérzetét. 
Reményeink szerint a több szakterület (vagyongazdálkodás, kerületfejlesztés, kulturális 
ügyek) szinergiájával kialakított Margit-negyed koncepció gyökeres változást fog hozni 
e területen.

A kerületfejlesztés témakörében még az előző önkormányzati periódusban indított 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) újragondolása és újraindítása volt az egyik 
jelentős projektünk, a korábbi gyakorlatot módosítva, egy lényegesen szélesebb társadalmi 
bázisra alapozott ITS kialakítását tűztük ki célul. Az év második felében a korlátozások 
enyhítését kihasználva végül sikerült a lakossági véleményeket, valamint a munkában 
részt venni kívánó érdekcsoportok véleményét is összegyűjtenünk.

A kerületfejlesztés, településképi ügyek közül a lakosság, a választópolgárok érdeklő-
désének középpontjába került a Radetzky-laktanya ügye és a Vasas Sporttelep tervezett 

fejlesztése. Utóbbi fejlesztési elgondolásának kialakítása során lakossági egyeztetést, és az 
újabb tervek kialakításához a lakossági tiltakozások figyelembevételét sikerült elérnünk.

A kerület vezetése tovább ápolta a lakosság biztonságáért tevékenykedő hivatásos 
és önkéntes szervezetekkel való jó kapcsolatot. Bővítettük az „Év rendőre”címmel és az 
azzal járó elismeréssel jutalmazottak körét. A működésének tavaly 150 éves jubileumát 
ünneplő tűzoltóság II. kerületi szervezeteiben szolgálatot teljesítő hivatásos és önkén-
tes tűzoltók áldozatos munkájának elismerésére megalapítottuk és májusban először 
átadtuk a Szent Flórián-díjat. Az önkormányzat Közbiztonsági Alapítványának helyzete 
és tevékenysége az év második felére konszolidálódott és sikeresen támogatta a kerületi 
lakosság biztonságának érdekében működő rendőrség, valamint az önkéntes polgárőr 
és önkéntes tűzoltó egyesületek munkáját.

Mint társadalmi megbízatású alpolgármester, önkormányzati képviselő és a Demo k-
ra tikus Koalíció kerületi elnöke egyszerre több síkon érzékeltem és tapasztaltam meg a 
kerület vezetésében fontos szerepet játszó öt párt jó együttműködését. A nehéz körül-
mények ellenére bebizonyosodott, hogy a jól megfogalmazott célok megvalósítására 
hosszabb távon eredményesen kialakítható konszenzus.
elérhetőségek: (06 30) 540-5967, e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu
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Kiss roland – 1. vk.
(Momentum, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
A Közoktatási, Közművelődési, Sport-, Egészségügyi, Szociális és
Lakásügyi Bizottság elnöke

Számomra a 2020-as év a közösségről szólt. A ke-
rületben példátlan összefogás valósult meg. Több 
mint száz kerületi önkéntes segítségével személye-
sen juttattunk el maszkokat több ezer háztartásba, 
így a vízivárosi lakókhoz is. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani önzetlen segítőinknek! 

A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökeként 
részt vettem a pandémia következményeit enyhítő 
átfogó intézkedéscsomag kidolgozásában, melynek 
keretében a kerületi lakosokat gondozásidíj-, 
albérletidíj- és bérpótló támogatással segíti az 
önkormányzat. A csomag másik fontos eleme az 
önkormányzati tulajdont bérlő helyi kis- és közepes 
vállalkozások támogatása. Polgármester úr felkérésére tagja vagyok a pályázatokat 
elbíráló véleményező tanácsnak. 

Ezenkívül támogattam az új kerületi egészségügyi koncepció elfogadását is. 
Szeretném kiemelni, mennyire fontos számomra, hogy a Vízivárosban új felnőtt 
háziorvosi és fogorvosi rendelőket alakítanak ki.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjaként támogattam a Margit-negyed 
kulturális és közösségi városrész programjának létrejöttét. 

A Radetzky-laktanya ügyében polgármester úrral és képviselőtársaimmal kiálltunk 
azért, hogy megőrizzük helyi és nemzeti kulturális örökségünk egy fontos darabját.

Képviselőként azért dolgozom, hogy az elmúlt évhez hasonlóan egy olyan nyitott, 
fejlődő kerületben élhessünk, ahol a helyieknek számít a szavuk, van rálátásuk és 
beleszólásuk a közügyekbe.
elérhetőségek: (06 20) 426-2408, e-mail: Kiss.Roland@masodikkerulet.hu

Majoros András – 5. vk.
(Momentum, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség) 
A Kerületfejlesztési Bizottság elnöke

A múlt év eleje számomra elsősorban a 
Frankel Leó úton tervezett szakrende-
lő-építéssel kapcsolatos kérdőíves fel-
méréssel és személyes beszélgetések-
kel megvalósuló lakossági egyeztetés 
kezdeményezésével és koordinálásával 
kezdődött. Beindítottuk a helyi Mo-
mentum budai túramozgalmát és sza-
badegyetemét. A koronavírus-járvány 
első, tavaszi hullámában aktivistaként 
elsősorban maszkok osztásával, címek-
re szállításával, időseknek bevásárlás-
sal, plakátolással segítettem a járvány 
elleni helyi védekezést. A Zsigmond 
tér és környéke megtisztult a Tiszta Buda! köztisztasági akció keretében, és a 
zöldfelületek is megújultak. A gyalogosok előnyben részesítése érdekében sikerült 
elérnem a Felhévízi út átmenő autós forgalmának megszüntetését. Több fórumon 
felvetettem a Panoráma Sportközpont parkolójával kapcsolatos problémákat, és 
sikerült előrébb vinnem a Zsigmond téri villamosmegálló új gyalogátkelőjének 
ügyét is. Szintén az „egészséges utcák” érdekében, valamint a helyi és nemzeti 
építészeti-kulturális örökség megóvásának szándékával álltam a volt Radetzky-lak-
tanya helyén tervezett szálloda-irodaház komplexum elleni civil tiltakozás élére. 
Hozzájárultam ahhoz, hogy a Csodaszarvas téren megmenekült a nagy platánfa 
és szobor, egy kisebb platánfát pedig sikerült máshová átültetni. Az új, szigorított 
helyi favédelmi rendelet előkészítésében is részt vettem. 2021-ben is a problémák 
gyors megoldását, a lakosokkal való közvetlen kapcsolattartást és Buda zöldítését 
tartom képviselői munkám vezérfonalának.
elérhetőségek: (06 20) 529-0589, e-mail: majoros.andras@momentum.hu

Dr. Tompa jános – 2. vk.
(DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
A Közbeszerzési Bizottság elnöke

Az új év kezdetén illik számot adni válasz-
tóimnak, hogy mint képviselő mit is tettem 
2020-ban. A sokéves munkatapasztalat 
nagyban segítette képviselői tevékenysé-
gemet, fontos feladatom volt az önkor-
mányzati munka megismerése. A vírus je-
lentősen bonyolultabbá tette a mindennapi 
életünket. A legtöbb feladatot elektronikus 
formában kellett megoldani. Fontos heti 
elfoglaltságom, hogy gyalog bejárjam a választókörzetemet és a helyszínen ta-
lálkozzam az ott lakókkal. Jólesik, hogy az utcán egyre többen megismernek és 
szóvá tesznek problémákat. 

Eredmény, hogy kész a zebrás kereszteződés a Fillér és Káplár utca sarkán. 
Megújult a Fillér utca–Pengő utca sarki pihenőpark, kész a Marczibányi téri kör-
forgalom. Meghosszabbodott a piac nyitvatartása, újraszabályoztuk a parkolási 
rendet. Megvalósultak kátyúzások, forgalomszabályzást szolgáló intézkedések, 
száraz fák kivágása, faültetés. Rendszeres lett a járdák gépi tisztítása, a nagy-
takarítás a Széll Kálmán téren. 

Tevékenységem legfontosabb része a bizottsági munka. A Közbeszerzési Bizott-
ság elnöke és a Kerületfejlesztési Bizottság tagja vagyok. Dolgoztam a Gyarmati 
Dezső Uszoda vizsgálóbizottságban is. Van módom megvalósítani ígéretem, hogy 
aktívan részt veszek a beruházások, beszerzések feletti pénzügyi, műszaki kontroll 
megvalósításában és a korrupció elleni harcban. 

Bízom benne, hogy a 2021. év is sikeres lesz, a kormányzati megvonások 
ellenére. Nekem mint útépítőnek legfájóbb a gépjárműadó elvonása, ami a leg-
nagyobb önkormányzati tulajdon, a 260 kilométernyi út és járda fenntartását 
kellene, hogy szolgálja.
elérhetőségek: (06 30) 626-9900, e-mail: drtompa@t-online.hu

Perjés Gábor – 8. vk.
(Párbeszéd Magyarországért, a Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség vezetője)

Tisztelt Második Kerületi Polgártársak! 
Megköszönve az Önök bizalmát, sze-
retnék beszámolni a választás óta eltelt 
időszakról.

Képviselői,  továbbá a három önkor-
mányzati szakmai bizottságban végzett 
munkám mellett, amely a költségvetéssel 
és pénzügyekkel, illetve a kultúra, az okta-
tás, valamint az egészségügy és szociális 
szféra kérdéseivel foglalkozik, a Kerületünk 
az Otthonunk Frakció vezetőjeként koordi-
nálom a demokratikus elveket magáénak 
valló pártok választási szövetségének működését mint frakcióvezető.

Választási programomban kiemelt helyet foglalt el körzetem egészségügyi 
ellátásának javítása, amit a járványhelyzet még sürgetőbbé tett. Örülök, hogy 
megkezdődött a létesítmények korszerűsítésének előkészítése annak érdekében, 
hogy a választási ciklus végére kerületünk lakói megújult, megnyugtató egész-
ségügyi ellátásnak örülhessenek.

Továbbra is fontosnak tartom és próbálom elérni a közlekedés korszerűsítését 
– elektromos buszokra történő cseréjét –, az átmenő forgalom csökkentését és a 
parkolási gondok megszüntetését. Folyamatos a járdák akadálymentesítése, a köz-
területek tisztán tartása és a gyalogátkelők kialakítása, kerületünk zöldterületeinek 
megőrzése és új közparkok létrehozása. Szorgalmazom az Akadémia parkjának 
megnyitását, átjárhatóságának megteremtését. 

Kiemelt feladatunk a lakosság megbízható tájékoztatása, a járvány okozta ne-
hézségek enyhítése, a kerületi szolgáltatások megőrzése és a kereskedelmi ellátás 
folyamatos biztosítása.

Az előttünk álló időszakban fokozottan vigyázzunk egymásra!
elérhetőségek: (06 20) 951-6666, e-mail: perjes23@gmail.com

Napirend előtti felszólalás a kép-
viselő-testület 2020.október 29-i 
ülésén, a Radetzky-beruházás és a 
Millipop Mosolygyár (Millenáris) 
bezárása ügyében
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Besenyei Zsófia – 3. vk.
(MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség) 
A Településüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke

Az önkormányzati választás óta kicsit több 
mint egy év telt el. A 3-as számú egyéni vá-
lasztókerület megválasztott képviselőjeként 
többek között büszke vagyok a Szász Károly és 
Kapás utcába kihelyezett új növényládákra, a 
Keleti Károly utcába kihelyezett öt új hulladék-
gyűjtő edényre, a belső városrészben a járdák 
tisztaságát segítő kis takarítógépek rendsze-
res működésére. A Településüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
elnökeként nagyon örültem annak, milyen 
sok társasház indult a 2020. évi általános 
társasház-felújítási pályázaton. Több mint 
1800 lakás részére adtunk támogatást, pl. 
függőfolyosók és liftek felújítására, tetőhéja-
zat cseréjére. A járványhelyzettel összefüggés-
ben többfajta munkába is bekapcsolódtam: 
tagja vagyok a Véleményező Tanácsnak, mely javaslatot tesz az önkormányzat 
tulajdonában álló helyiségeket bérlők számára nyújtandó bérletidíj-kedvezmény 
mértékéről, ezáltal is segítve például a kisvállalkozások életben maradását. Csat-
lakoztam képviselőtársaimhoz és aktivistáinkhoz, a körzetemben házhoz víve az 
önkormányzat által a lakosság számára megrendelt maszkokat, illetve a Fény 
utcai piacon és a Mechwart ligetnél osztottam azokat az arra járók számára. 
A Margit-negyed rehabilitációját célul kitűző tanácsadó testület tagjaként nagy 
izgalommal és lelkesedéssel vetettem bele magam a közös munkába. Keressen 
bizalommal a következő elérhetőségeimen: Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu, 
(06 30) 164-4449, https://www.facebook.com/besenyeizsofia2kerulet/.

Dr. Gór Csaba – 9. vk.
(a Fidesz–KDNP-frakciószövetség vezetője) 

Tisztelt Budai Polgárok!
Nehéz év áll mögöttünk. De nehézségben mu-
tatkozik meg az összetartás: köszönöm, hogy a 
járványhelyzet okozta kihívásokat egymást segítve 
küzdöttük és küzdjük le! Kérem, 2021-ben is vi-
gyázzunk egymásra!

Köszönöm az önkormányzati munkában példá-
san helytálló polgári frakciószövetség egész éves 
kitartását. Eddig is minden olyan ügyet támogat-
tunk és ezután is támogatunk, amely a kerület 
lakóinak érdekeit szolgálja. Továbbra is segítjük a helyi önszerveződést, a közösségeket, 
az egyházakat. Figyelünk, hogy az önkormányzat gondos gazdája maradjon a rábízott 
javaknak: mindig szót emelünk az eladósodás, a pazarlás ellen.

Az összefogásra számos szép példát hozhatunk 2020-ból. Decemberi jótékonysági 
akciónkban mintegy 25 tonna lisztet és 15 ezer liter tejet juttattunk el II. és III. kerületi 
intézmények, illetve civil szervezetek számára. Nagy öröm, hogy 300 ezer forint gyűlt 
össze azon az online aukción, amelyet a Budapesti Szent Ferenc Kórház javára indítottunk.

Fontos eredmény, hogy a kormány döntése értelmében megújul az Országos Pszi-
chiátriai és Neurológiai Intézet, elindult a Szabó Lőrinc iskola felújítása és bővítése, 
folyik a Gyermekek Háza építése. Szintén zajlik a Szent Ferenc Kórház és a Budai 
Irgalmasrendi Kórház fejlesztése. Az egykori Budagyöngye Kórház nővérszállóként mű-
ködik tovább, és halad a pasaréti plébánia új közösségi házának építése is. A hidegkúti 
Klebelsberg-kastély működése is hosszú távon biztosítva lett.

Célunk 2021-ben is folytatni az út- és járdafelújításokat, megőrizni és gyarapítani 
zöldfelületeinket, felvenni a harcot az illegális szemétlerakókkal, óvni kulturális és 
építészeti értékeinket. Fontos, hogy védjük lakóutcáink nyugalmát, valamint fejlesszük 
közösségi és játszótereinket, oktatási intézményeinket.

Boldog, egészséges, sikeres új esztendőt kívánok!
elérhetőségek: (06 1) 212-5030 irodai nyitvatartási időben, e-mail: info@gorcsaba.hu

Gál Andrea – 4. vk.
(DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség) 
Természet- és állatvédelmi tanácsnok

Tevékenységem első évében azokra a 
feladatokra koncentráltam, amelyek 
az elmúlt időszakban kicsit mostoha 
sorsúak voltak. Igyekeztünk a kutya-
futtatók egy részét rendbe hozni, hogy 
megfeleljenek az európai előírások-
nak, és számos tervet dolgoztunk 
ki új kutyafuttatók létrehozására. 
Nagyon jó munkakapcsolatot tartunk 
fent a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, hiszen a 
kerületben számos helyen élnek más 
állatok is, vaddisznók, rókák, ame-
lyeknek az életét lehetőség szerint 
koordinálni kell a lakosság mindennapjaival. Létrejött egy, a fás szárú növények 
védelmét szolgáló rendelet is. 

Tagja vagyok két nagyon fontos bizottságnak, az egyik közoktatási, szociális és 
egészségügyi témákban segíti a képviselő-testület munkáját, a másik pénzügyi és 
vagyonnyilatkozatokat ellenőrző munkát végez.

A járvány előtt rendszeresen találkoztam választókerületem lakosaival, szemé-
lyesen és telefonon is igyekeztem segíteni problémáik megoldását, ebből, sajnos, 
mostanra csak a telefon maradt. A kampányban vállalt járdajavítások közül is 
sikerült néhányat megvalósítani, remélem, ez folytatódni fog. 

Elindult a kerületi helytörténeti gyűjtemény megalapozása, ehhez a lakosság 
segítségét is fogjuk kérni, hiszen kerületünkben már az I. századból kerültek elő 
régészeti emlékek. 

Nagyon élvezem a képviselői munkát, remélem, hogy hamarosan ismét teljes 
rendben és egészségben tudunk dolgozni, hiszen nagyon sok feladat vár még ránk.
elérhetőségek: (06 30) 255-2192, e-mail: Gal.Andrea@masodikkerulet.hu

Tóth Csaba róbert – 10. vk.
(LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség) 
A Költségvetési Bizottság elnöke

Tisztelt Polgártársam!
Önkormányzati munkám a Költségvetési Bizottság 
elnökeként, és két másik bizottság tagjaként (Telepü-
lésüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági 
Bizottság, illetve Kerületfejlesztési Bizottság) végzem.

A korábbi ciklusban általam kezdeményezett, de 
napirendre nem vett rendeletmódosítások közül tavaly 
több megvalósult. Kiemelném a fás szárú növények 
védelmét szolgáló rendeletnél a fa jelentős mértékű csonkolásának fakivágásként 
kezelését, illetve a megmaradó/telepítendő fák esetén a korában elvárt mennyiség 
kétszeresére emelését. A társasházi pályázatokra vonatkozó rendeletet a korábbi 
időszakban május 31-én fogadták el, ami egybeesik a törvény szerint kötelező be-
számoló közgyűlés legkésőbbi időpontjával. Az így a nyár közepére tolódott újabb 
közgyűlés összehívásának kötelezettsége nem tett jót a részvételnek. Tavaly már jóval 
korábban került sor a pályázat kiírására. A pályázat keretösszegét az előző időszakban 
költségvetési módosítóval szerettem volna emelni, sajnos az akkori többség ezt sem 
támogatta (az elutasítás indoklása: „úgysem tudnák kihasználni”). Tavaly már egy 
jelentősen megnövelt keretre lehetett pályázni és a teljes összeget kiosztották. Szintén 
előrelépés, hogy a korábbi vezetés ugyan napirendre sem vette ez irányú határozati 
javaslatomat, de most már lehetőség van képviselői beszámolóra (ez törvény szerint 
kötelező) a kerület újságjában.

A pandémia alatt több száz címre vittem ki személyesen (az állam által a védekezésre 
elkülönített 1014 milliárd forint helyett) az önkormányzat által vásárolt maszkokat, 
illetve a közterületi osztásokban is részt vettem.

A választókörzetben tervezett nagyobb beruházások idénre tolódnak át, néhány 
megvalósult kisebb fejlesztés: közvilágítás javítása, elektromos töltőállomás, faültetés.

Sikeres évet kívánok minden második kerületi polgárnak!
elérhetőségek: (06 70) 224-4178, e-mail: csaba.robert.toth@gmail.com

Ünnepi meg-
emlékezés 2020. 
október 23-án

Új virágládák
a Szász Károly utcában
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Dr. Csabai Péter – 12. vk.
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Pesthidegkúti Választók!
Az önkormányzatban az elmúlt évtizedben sokat tet-
tünk Pesthidegkút természeti szépségének megóvása 
érdekében. A Vörös-kővár oldalában a Jane Goodall 
tanösvény kiépítése nagy lépés volt a Hármasha-
tár-hegyi vitorlázórepülő-tér környéke természeti 
érintetlenségének a megóvása érdekében. 2020-ban 
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat (PHVÖK) azért kezdeményezte ennek 
a területnek a védetté nyilvánítását, hogy egyrészt ne lehessen beépíteni ezt a 
gyönyörű természeti környezetünket, másrészt lehetőséget biztosítsunk a nagy 
múltú pesthidegkúti nemzeti vitorlázó sportrepülés továbbéléséhez.

A PHVÖK magáénak érzi nemcsak a természeti, hanem a kulturális értékek 
megóvását is, ezért 2020-ban az önkormányzatnak és a képviselő-testületnek azt 
javasolta, hogy állítson fel egy szakemberekből és képviselőkből álló Értéktár Bi-
zottságot, amelynek a feladata lenne a II. kerületben található nemzeti és kerületi 
kulturális értékek összeírása, így elősegítve a védetté nyilvánításba vétel elindítását.

A szelektívhulladék-gyűjtő szigetekre a környezetünk megóvása érdekében 
szükség van. Sajnos, egyesek méltatlan szemetelésükkel ezeket a gyűjtőhelyeket 
szemétdombbá züllesztették. A múlt évben kezdeményezésemre az önkormányzat 
térfigyelő kamerát helyezett el a hűvösvölgyi végállomásnál található szelektív 
gyűjtő fölé, szankcionálva a hulladék nem megengedett módon történő elhelyezését. 
Ezzel kulturálttá vált a gyűjtőhely környezete és nagymértékben lecsökkent a fele-
lőtlenül szemetelők köre. Lakóhelyünk tiszta környezetének megóvása érdekében 
javasoljuk a többi gyűjtőhely fölé is hasonló térfigyelő kamerák kihelyezését, hogy 
visszaszoríthassuk Pesthidegkúton a felelőtlen szemetelőket!

Támogatásukat köszönve és azt tovább kérve: dr. Csabai Péter
elérhetőségek: (06 20) 932-2925, e-mail: drcsabaip@gmail.com

ernyey lászló önkormányzati képviselő
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)
Az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Vízivárosi Választók!
A 2020-as évet alapvetően meghatá-
rozta a koronavírus és az ellene való 
országos védekezés. Eddigi életünk 
alapvetően megváltozott, a szolidari-
tás, az emberi kapcsolatok és egymás 
megsegítése még fontosabbá vált, mint 
azelőtt. Így én is valamennyi 65 év fe-
letti lakótársamat – akik valamilyen 
alkalommal megadták elérhetőségüket 
– felhívtam telefonon, hogy tudunk-e 
valamilyen segítséget nyújtani neki. Jó 
érzés volt a több száz beszélgetés alkal-
mával egymást biztatni a nehéz időben.

Az önkormányzat működése a vész-
helyzetben megváltozott, de mivel a 
törvények egy személyben felhatalmazták a polgármestert a szükséges döntések 
meghozatalára, elvben mindennek továbbra is működnie kellene. A fentiekben 
bemutatott helyzetben fontos kiemelni, hogy az előző vezetés több milliárd fo-
rint többlettel adta át a hivatalt, így a kieső bevételeknek bőven meg kell, hogy 
legyen a forrása.

Éppen ezért érdeklődve várom az MSZP–DK–Momentum-koalíció és Őrsi Ger-
gely polgármester úr bőkezű ígéreteinek teljesülését a Vízivárosban, így különösen 
az új orvosi rendelőt és az új óvodát, a Margit körút valamennyi lakóházának 
homlokzatfelújítását, a forgalmi rend és a parkolás elviselhetőbbé tételét is. Mert 
az ígéreteket illik betartani!
elérhetőségek: (06 70) 333-8990, e-mail: laszlo.ernyey@gmail.com

Makra Krisztina – 13. vk. (Fidesz–KDNP-frakciószövetség) 
Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Pesthidegkúti Választók!
Az elmúlt év képviseleti munkáját alapvetően 
meghatározta a rendkívüli járványhelyzet. 
A korábban megszokott személyes találko-
zások, közös programok helyett a telefonos 
kapcsolattartás módszere került előtérbe. Idős 
választóimmal kapcsolatot tartottam, rendsze-
resen beszéltem, segítséget nyújtottam nekik 
vásárlásban és egyéb ügyeik intézésében.

A körzetemben található több, nagy lét-
számú idősotthon lakói és dolgozói számára 
különösen megterhelő volt az elmúlt időszak. Az intézményvezetőkkel és a lakókkal 
is tartottam a kapcsolatot, rendszeresen tájékozódtam a helyzetről és a felmerülő 
igényekről, továbbá többször részt vettem a helyi lakosság számára biztosított 
maszkok, élelmiszer-adományok kiosztásában.

A járványhelyzet azért nem akadályozta meg teljesen a környékbeliekkel való 
személyes találkozásokat. Jó alkalom nyílik erre havonta két alkalommal a Cser-
készház melletti gazdapiacon, ahol rendszeresen sort kerítünk a mindannyiunkat 
foglalkoztató kérdések megvitatására is. Jellemzően az utak és a vízelvezetés 
állapotát, valamint a növekvő autóforgalmat érintő kérdések vetődtek fel, amikre 
igyekeztem választ találni, illetve a megkeresésekről tájékoztatni a polgármesteri 
hivatal munkatársait.

Sok itt élő keresett meg az új uszoda működésével kapcsolatos panaszokkal, 
elsősorban az edzésekkel járó, egész napos zaj miatt. Ebben a témában többször 
is egyeztettem az érintettekkel.

Sokan érdeklődnek a környék hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel kapcsolat-
ban is, számukra is igyekeztem naprakész tájékoztatást adni.

Választókörzetem lakóit előzetes időpont-egyeztetés alapján szeretettel várom 
fogadóórámon, ezért kérem, hívjanak nyugodtan a (06 1) 212-5030-as számon. 
elérhetőségek: (06 1) 212-5030, e-mail: makra.kriszta@gmail.com

juhász veronika önkormányzati képviselő
(Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
Sziasztok, jó napot!
Pár sor kevés az elmúlt 
év összefoglalására kép-
viselőként, de felsorolok 
néhány dolgot, amire 
jó visszaemlékezni: 
• A képviselő-testület 
megszavazta az Ez a 
Minimum programmal 
kapcsolatos átlátható-
ságfejlesztő előterjesz-
tésemet. • A Covid idején önkéntes segítőkből álló csapatommal a kerületi időseknek 
hetekig jártunk boltba, postára, gyógyszerekért, maszkot osztani, „bankot rabolni”. 
• Tanszerek és laptopok gyűjtését szerveztem, így a ti közreműködésetekkel segí-
tettünk az iskolakezdésnél és az online oktatásnál gyerekeknek. Köszi! • A Margit 
Corner Irodaház építésénél a ti parkolócsere-ötletetek alapján sikerült megoldást 
javasolnom a platánfa megmentésére! Mondtam már, hogy: részvételiség? :) 
• A  kivágott fákat a cégtől elkértem és felfűrészeltük szegények tűzifájának. A 10 
millió fásokkal ültettünk helyettük újakat kerületszerte. • A civilekkel folytatjuk, 
hátha kiderül, hogyan lehet nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánítani 
a Közhasznú Gyémántgyárat, amit nektek tervezek a Margit körútra. • Önkéntesek-
kel meleg ételt osztottunk a hajléktalanoknak, mert megint itt a tél. Folytatjuk!• 
Szerepeltem a Budai Polgárban, hoppá!

Amiért sokat dolgoztam, mégsem sikerült:
• Megpróbáltuk megvédeni a Radetzky-laktanyát a lebontástól. • A közösségi 
költségvetés tervezetében társkészítő voltam. A Covid felülírta. • A Csináld Magad 
Társadalom közösségépítő pályázat megvalósítása. 2021-ben?

A többit olvassátok itt: mkkp.hu; önkormányzati blog II. kerület; MKKP BP II. 
kerület (Fb). Köszönöm az első évet veletek!
elérhetőségek: (06 30) 782-0479, e-mail: vejuhasz@gmail.com

Ételosztás: hideg brokkoliból meleg étel
– jó szívvel (bal szélen Juhász Veronika)
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Csere István – 14. vk.
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség) 
Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Ófalui és Budaligeti Választók!
Sajátos és több szempontból nehéz évet zár-
tunk. Sajátos volt számomra mindenképp egy 
új, politikai világlátásában hangsúlyt váltó kép-
viseleti közösség munkájába való minél gyorsabb 
beilleszkedés, integrálódás. Igazi nehézséget 
azonban a tavaly tavasz elején megjelenő és 
mindenre gyökeres hatással bíró pandémiás 
helyzet megjelenése és maradása okozott, illetve 
okoz még várhatóan több hónapig. Ez – többek 
között – a megszokott és bejáratott eljárások 
gyakori alkalmazhatatlanságát eredményezte, 
így a legnagyobb nehézséget a számomra oly fontos személyes kapcsolatok, il-
letve találkozások elmaradása vagy beszűkült lehetősége okozta. Képviselőként 
az új és váratlan körülmények ellenére is törekedtem megjeleníteni konzekvens 
értékképviseletemet.

Az elmúlt évben néhány kiemelt, hangsúlyos képviselői tevékenységem:
• aktív részvétel a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatban
•  kezdeményezés a közlekedési biztonság emelésére (a Községház és Gyöngy-

vér utca környékén) 
• javaslatok útfelújításokra Ófalun, Budaligeten 
• a tervezett temető kérdése
• javaslat a közösségi buszközlekedés és a solymári vasúti kapcsolat javítására
• a Varázslatos Pesthidegkút című könyv megjelenésének segítése 
•  kiemelt kapcsolat az egyházakkal, a Német Önkormányzattal és civil/polgári 

szervezetekkel
• a Vári–Szabó-kúria felújításának és közhasznosításának támogatása.
Támogatásukat köszönve és azt tovább kérve: Csere István

elérhetőségek: (06 1) 212-5030, e-mail: Csere.Istvan@masodikkerulet.hu

riczkó Andrea
önkormányzati képviselő
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Újlak–Felhévízi Választók!
Az elmúlt időszakban mindannyiunkat 
próbára tett a koronavírus-járvány, 
így igyekeztem minden erőmmel Új-
lak–Felhévíz idős lakosainak, azon 
belül is a legkiszolgáltatottabbaknak 
segítséget nyújtani. Fontosnak tar-
tottam, hogy az elszigetelődés miatt 
magányossá váló embereket lelki-
leg is támogassam, ezért telefonon 
kerestem meg őket és beszélgettem 
velük mindennapjaikról. Azoknak, akik 
igényt tartottak rá, elintéztem a be-
vásárlását is.

Örömmel segítettem és segítek továbbra is a Sajka utcai lakosoknak abban, 
hogy sikerüljön az önkormányzat segítségével a játszóterük és pihenőparkjuk 
hibáinak kijavítása.

Nagy öröm számomra, hogy sikerült a Kavics utca kátyúit eltüntetni.
A fentiek mellett fontos kiemelnem, hogy a II. kerületi Fidesz–KDNP-frakció 

hozzájárult a Szent Ferenc Kórház rekreációs szobájának majdani kialakításához, 
jómagam pedig egy olajfestményemet ajánlottam fel árverésre azért, hogy 
annak bevételét e nemes célra fordítsák. Ez azért is fontos számomra, mert a 
kórházban az orvosok és az ápolók olyan kiélezett helyzetben dolgoznak, hogy 
minden segítséget megérdemelnek.
elérhetőségek: (06 70) 581-6339, e-mail: andrea@riczko.hu

Dr. Biró Zsolt önkormányzati képviselő
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Tisztelt Budai Polgárok! Tisztelt Pasaréten és 
Törökvészen élő Választók!
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke-
ként fontosnak tartom a kerület vagyonával 
való felelős gazdálkodást, a bizottságban 
végzett munka mellett több alkalommal is 
felszólaltam a nyilvánosság és az átlátható 
működés érdekében. 

Különösen fontosnak tartom a kerület kul-
turális és oktatási intézményeinek folyamatos fejlesztését, a helyi hagyományok 
megőrzését és a sokszínű kulturális élet színvonalának fenntartását.

Az új típusú koronavírus-járvány terjedése elleni küzdelem az év jelentős részét 
meghatározta. Frakciótársaimmal úgy gondoljuk, hogy ilyen helyzetben minden 
szinten összefogásra van szükség, ezért a veszélyhelyzet idején félretettük vitáin-
kat és adományszervezéssel, valamint önkéntesek közreműködésével próbáltunk 
a védett korúaknak segítséget nyújtani.

Részt vettem a Margit körút Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület munkájában. 
Célom, hogy érdemi változást és valódi megújulást érjünk el, és egy kerületrész 
fejlesztése ne merüljön ki az önkormányzati helyiségek bérlőinek kijelölésében.

Bár listás képviselőként kerültem be a képviselő-testületbe, továbbra is fontos-
nak tartom a Pasaréten és Törökvészen élő polgárok ügyeinek képviseletét, ezért 
a helyi lakosok megkeresései alapján több, a környéket érintő problémára hívtam 
fel a figyelmet és tettem javaslatot a megoldásra. Ilyen többek között a Bimbó 
út–Fenyves utca kereszteződés gyalogosforgalmának rendezése. Továbbra is az a 
cél vezérel, hogy pártállástól függetlenül minden polgár egy virágosabb, zöldebb 
kerületbe térjen haza. Amennyiben a kerületet érintő problémája, észrevétele van, 
keressen bizalommal!
elérhetőségek: (06 30) 421-0953, e-mail: Biro.Zsolt@masodikkerulet.hu

némethy Béla önkormányzati képviselő
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat
Ellenőrző Bizottság elnöke

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Rózsadombi és Törökvészi Választók!
Az önkormányzati választás utáni első teljes évben 
– normál körülmények között – már elvárható, hogy 
konkrét intézkedések, döntések formájában lássuk az 
új kerületvezetés programjának megvalósítását. Ám 
a mögöttünk hagyott évben a koronavírus elterjedé-
se mindent felülírt. Szerintünk egy ilyen helyzetben 
kerületi szinten is összefogásra volt szükség. A kerület vezetésének erőfeszítéseit 
a járvány elleni küzdelemben ezért is támogattuk, félretettük a politikai vitákat 
és az ellentéteket, mert szerintünk ez nem a politikai haszonszerzés ideje. Amíg 
egészségügyi dolgozóink megfeszített munkával álltak helyt, mi sok kerületi idős 
polgárt kerestünk fel telefonon, néhányukat személyesen, kinek mire volt szüksége.

A költségvetésben – még a járvány előtt – sikerült elfogadtatnunk a „zöldzsákok” 
programját. Fájdalom, hogy a megvalósítás nem úgy történt, ahogy javasoltuk, és 
ahogy ígérték, ezért reméljük, hogy jövőre nem marad el a program finomhango-
lása. Örültünk, hogy szintén a felvetésünk és támogatásunk mellett került sor a 
Városrendészet létszámának növelésére, és néhány elektromos autó vásárlására.

Részt vettem a Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezését vizsgáló bizottság munkájá-
ban is, amelynek eredményeképpen egy szakmailag megalapozott jelentést tudtunk 
a kerület vezetésének asztalára tenni, így reméljük, hogy lassacskán rendeződik 
az uszoda sorsa és a belső területeket is birtokba vehetik az úszás szerelmesei.

A pénzügyi és a költségvetési bizottságban komoly átcsoportosításokról dön-
töttünk, több milliárd forint maradványt emeltünk át a 2019-es évről, és örömteli, 
hogy a járvány ellenére az állami költségvetésből a kerület megközelítőleg 500 
millió forintot kapott a háziorvosi rendelők felújítására.
elérhetőségek: (06 20) 989-0478, e-mail: Nemethy.Bela@masodikkerulet.hu Az
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A járvány második hulláma négy és fél 
hónapja kezdődött. Valószínűleg a nyara-
lók hurcolták vissza a Balkán-félszigetről, 
ahol zárványokban nyáron is megmaradt. 
Karácsonykor tetőzött – szaknyelven: ért a 
platóra –, napi kétszáz körüli halálozással. 
Volt olyan nap, amikor lakosságarányosan 
Magyarországon haltak meg a legtöbben a 
világon. Azóta lassan csökkenésnek indult 
a kórházban, lélegeztetőgépen lévők és az 
elhunytak száma is. Most 120 körüli szá-
mokat látunk napok óta. Igaz, a karácsonyi 
nagybevásárlások némileg növelhették a 
fertőzés terjedését, míg az iskolai téli szünet 
csökkenthette. Így, sajnos, a korlátozó intéz-
kedéseket még nem lehet feloldani.

A vAKCInAFejleSZTÉS

Oltási teRv. A Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata alapján első körben az egészségügyi munka-
körben dolgozók beoltására kerül sor. I. Egészségügyi dolgozók. II. Szociális ellátásban dolgozók és szociális 
ellátásban részesülő személyek III. A Covid-19 fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél 
idősebbek. Iv. A rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a 
lakossággal. v. 18–59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap- vagy társbetegségek. vI. Kri-
tikus infrastruktúrában dolgozók. vII. valamennyi 18-59 éves, aki a fenti kockázati csoportokba nem tartozik.
elindult A www.vAkcinAinfO.GOv.hu inteRnetes OldAl, ahol a védőoltásra regisztrálni 
lehet. Ennek során a nevet, lakcímet, életkort, tajszámot és a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámot, 
e-mail-címet kell megadni. Ezen adatok révén tudják majd tájékoztatni az érdeklődőket, mikor és hol tudnak 
élni az oltás lehetőségével. Az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni, hanem az oltási terv szerint. 
Emellett a nyugdíjasok papíralapon is beküldhetik a védőoltásra való jelentkezésüket.

(Forrás: NeMzetI NéPegészségügyI közPoNt, www.NNk.gov.hu).

lakossági covid-19-tájékoztató
(ingyenesen hívható) zöldszámok:

(06 80) 277-455, (06 80) 277-456. 

az emberiség első sikeres globális projektje!

A jáRvány meGfékezéséRe háROm mód-
szeR közül válAszthAtnAk A döntéshO-
zók: a járvány kitörésekor gyorsteszteléssel, 
kontaktkutatással és azonnali karanténintéz-
kedésekkel lehet elfojtani a veszélyt. 

Ha ez nem sikerült, akkor a korlátozások 
bevezetését nem lehet elkerülni. Nem az a 
fontos, hogy milyen szigorúak a korlátozá-
sok, hanem az, hogy milyen gyorsan vezetik 
be őket. Sajnos, Magyarországon a környező 
országokhoz képest hat héttel később léptek 
életbe korlátozások, és ennek jelentős hatása 
volt a járvány terjedésére.

Az iGAzi meGOldás A „nyájimmunitás” 
kiAlAkításA, amihez a vakcinák segítenek 
hozzá bennünket. Ennél a vírusnál nagyon 
fontos az, hogy a lakosság legalább 60 százalé-
ka megkapja az oltást. Tehát addig nem fogjuk 
visszakapni az életünket, amíg 6 millió magyar 
meg nem kapja az oltást.

sAjnOs, Az OltásOkkAl kApcsOlAtbAn 
sOk embeR bizAlmAtlAn. Leginkább azért, 
mert az oltások kifejlesztése más esetben akár 
évekig is eltart. Hosszú időt vesz igénybe az 
engedélyezési folyamat is. Most mindez na-
gyon lerövidült, aminek több oka is volt azon-
felül, hogy a bürokrácia nem lassította sehol 
az engedélyek kiadását. Sőt! 

A legfőbb ok az volt, hogy nagyon sok előzetes 
kutatásra lehetett támaszkodni. Ugyanis nem ez 
volt az első koronavírus, ami veszélyes járványt 
okozott. A MERS nyolc évvel ezelőtt a Közel-Ke-
leten keltett nagy riadalmat, ezért el is kezdtek 

kifejleszteni ellene egy vakcinát. Szerencsére 
nem lett belőle világjárvány, így a klinikai vizs-
gálatok leálltak, az oltás végül nem készült el. 
Ezeket a preklinikai eredményeket azonban a 
jelenlegi vakcinafejlesztések felhasználták, ami 
sokat gyorsított a folyamatokon.

A leGGyORsAbbAn enGedélyezett BioN-
Tech-Pfizer mRNS-alapú vakcina hasznosí-
totta a magyar származású Karikó Katalin húsz 
éve folytatott kutatásait. Tehát nem kellett a 
gyógyszercégeknek a nulláról indulniuk.

Az is sokat gyorsított a folyamaton, hogy a 
már engedélyezésre váró vakcinákat a gyártók 
elkezdték ipari mennyiségben előállítani, mi-
vel a kormányok – Európa esetében az Európai 
Bizottság – sok száz millió ampullát rendeltek 
meg előzetesen. Az engedélyhez nem jutott 
vakcinákat meg kellett volna semmisíteni, ez-
zel komoly üzleti kockázatot vállaltak a gyógy-
szergyártók. 

Tehát mind a kutatók, mind a gyógyszer-
gyárak és kormányok, mind az engedélyező 
hatóságok sokat tettek azért, hogy az embe-
riség minél hamarabb hozzájusson a bizton-
ságos oltóanyaghoz. Ez volt az emberiség első 
sikeres globális projektje.

mAGyARORszáGOn csAk OlyAn Oltó-
AnyAGOt lehet hAsználni, Amit Az euRó-
pAi GyóGyszeRüGynökséG enGedélyezett. 

Veszélyhelyzetben a magyar OGYÉI is adhat ki 
csak Magyarországon érvényes forgalomba 
hozatali engedélyt. Hasonlóan ahhoz, ahogy 
december elején Nagy-Britanniában ez meg 
is történt. Ott a világon először engedélyeztek 
koronavírus elleni oltóanyagot, amiből már 
kétmilliót be is adtak. Milliós számban oltottak 
már az USA-ban és Izraelben is. Ezek alapján 
látszik, hogy nagyon ritkán lép fel komolyabb 
szövődmény. Egyedül azoknál lehet ez, akiknek 
korábban már voltak súlyos allergiás reakciói. 
Ezért a Pfizer-vakcina esetén az a szabály, hogy 
az oltás beadása után fél óráig az oltóponton 
kell maradni, hogy az egészségügyi személyzet 
kéznél legyen, ha nagyon ritkán szükség van rá. 
A legtöbb esetben a szokásos reakció egy kis 
bőrpír és duzzanat a beadás helyén.

A leGfOntOsAbb az, hogy a hetvenévesnél 
idősebbek és azok, akik krónikus betegek, mi-
nél hamarabb megkapják az oltást. Különö-
sen a cukorbetegek, szívbetegek és a magas 
vérnyomásban szenvedők vannak veszélyben. 
Az is fontos, hogy azok az egészséges fiatalok 
vagy középkorúak is megkapják az oltást, akik 
szuperterjesztők lehetnek: tehát ápolók, taná-
rok, pénztárosok, ügyfélszolgálatosok. Csak 
akkor lassul a vírus terjedése, ha ők már nem 
terjesztik. Az lenne a legjobb, ha mindenki 
felvenné az oltást.

Lehet, hogy ezt a vakcinaútlevél fogja fel-
gyorsítani. Egyre többen beszélnek erről. 
Ilyen igazolást az kaphat, akit beoltottak. 
Enélkül valószínűleg sem repülni, sem szó-
rakozóhelyre, sem sportközpontba menni 
nem lehet majd. Bár a kormányok azt mond-
ják, hogy az oltás önkéntes, mégis sok cég elő-
írhatja majd az ügyfeleinek. Iskolába is csak 
az a gyerek mehet vissza, akiről az orvosa ki-
mondja, hogy nem fertőző. A felnőttek esetén 
úgy tűnik, ez az igazolás a vakcinaútlevél lesz. 
Bárhogyan is: minél többen kapják meg az ol-
tást, annál jobb lesz mindenki élete.

laNtos gabrIella egészségügyI MeNeDzser
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Biztató eredmény a kerületi szűréseken

English

(traNslateD by krIszta NéMeth)

in

Többmilliárdos állami támogatástól esik el
a II. kerület tervezett rendelőintézete?

A II. Kerületi Önkormányzat mindannyiunk 
egészségének védelmében szűréssel kezdte 
az új évet. Január első hetének három napján 
a polgármesteri hivatal és a szociális intézmé-
nyek munkatársait, valamint a kerületi óvodák 
és bölcsődék dolgozóit szűrték koronavírusra, 
összesen 354 főt. A vizsgálatok megdöbben-
tő, de egyben nagyon örvendetes eredményt 
hoztak: a levett mintákból egyetlen egy po-

zitívat sem találtak. Ennek oka a járványügyi 
intézkedések betartása mellett a vizsgálatot 
megelőző téli szünet volt, illetve az, hogy a 
szűrést a tünetmentes munkavállalók számá-
ra végezték. Ezt megelőzően hasonló szűrést 
karácsony előtt, december 18-án végeztek, a 
mintegy háromszáz minta mindegyike akkor 
is negatív eredményt hozott.

Pzs

Online bŐRGyóGyászAt A jánOs kóRházbAn. A Budai Gyermekbőrgyógyászati Központ három 
tapasztalt gyermekbőrgyógyász főorvosa a MedInnoScan Bőrgyógyászati Strukturált Távleletező Rendszer 
segítségével fogadja a 18 évesnél fiatalabb bőrbeteg gyerekek és szüleik kérdéseit az okostelefonokra tele-
píthető MedInnoScan nevű applikáción keresztül. Amennyiben a kapott adatok alapján a teljes diagnózishoz 
személyes vizsgálat szükséges, időpontot adnak, így elkerülhető a zsúfoltság. A mobiltelefonos alkalmazás 
fontos és kapcsolódó adatokra is rákérdez, így az orvosoknak jóval könnyebb dolguk van. Az alkalmazás 
segítségével a gyermek bőrtüneteiről fényképet kell készíteni, majd az érvényes tajszám megadását kö-
vetően a kérdőívben feltett kérdésekre válaszolni. A diagnózist és a terápiás ajánlást tartalmazó leletet a 
szülő e-mailben kapja vissza akár néhány órán belül, de legkésőbb három nap alatt. Amennyiben indokolt, 
e-receptet ír az orvos, mely a beteghez legközelebb eső patikában ki is váltható. 

Őrsi Gergely polgármester arról tájékoztatott, 
hogy a döntés váratlanul érte a II. kerületet, rá-
adásul a tervezett elvonás is hatalmas mértékű. 
Az új rendelőintézet megvalósítására a 2019-es 
önkormányzati választások előtt kiírt közbeszer-
zési eljárás sikertelen volt, a kivitelezési árak 
meghaladták a keretet. Ezt követően a II. kerületi 
Egészségügyi Szolgálat és az Egészséges Budapest 
Program szakembereivel új egészségügyi kon-
cepciót dolgozott ki az önkormányzat, a tervek 
egy kisebb Frankel Leó úti rendelőről, valamint 
a Kapás utcai rendelőintézet felújításáról szóltak.

A polgármester megjegyezte, hogy a kormány 
által kijelölt szakmai partnerrel folyamatosan 
egyeztetett a kerület, és javaslatuknak megfe-
lelően dolgozták át a koncepció terveit. Az ön-
kormányzat ezt követően a nyár folyamán kérte a 
támogatói okirat módosítását az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától, valamint az együttmű-
ködési megállapodást is újraírták volna, azonban 
a kérelmek elbírálásáról még nem érkezett hi-
vatalos válasz.

Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy ezek után 
döbbenettel fogadták a 6 milliárd forint meg-
vonásáról szóló kormánydöntést, mert a beru-
házások a II. kerületi egészségügyi ágazat jelen-
tős fejlesztését, így minden helyi lakó érdekét 
szolgálnák, ugyanakkor mindent megtesznek 
azért, hogy a városrészben az ellátás tovább fej-
lődhessen.

A polgármester elmondta, hogy ennek ér-
dekében levélben fordult az EMMI-hez, illetve 

A tavaly év végén meghozott önkormányzati döntések között számos egészségügyi intéz-
mény felújítása és modernizálása szerepel, azonban a 2017 óta a Frankel Leó útra terve-
zett új rendelőintézet megépítése időközben kérdésessé vált. Még december végén az 
egészségügyi intézmény felépítésére a korábban már megítélt 6 milliárd forint elvonásáról 
határozott a kormány, az állami hozzájárulás – az 1,2 milliárd forint önkormányzati önrész 
mellett – ezzel mindössze 672 millió forintra csökkent.

Gulyás Gergely és Varga Mihály miniszterekhez, a 
kerület országgyűlési képviselőihez.

A kormány minden erőforrásával igyekszik a 
koronavírus-járványt leküzdeni, ami minden-
kitől áldozatokat kíván – hívta fel a figyelmet 
közösségi oldalán tett bejegyzésében Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, a 4-es választókerület 
országgyűlési képviselője.

Mint jelezte, nem tettek le arról, hogy a II. és 
III. kerület intézményei megújuljanak, de eb-
ben a feladatban az önkormányzatoknak is na-
gyobb szerepet kell vállalniuk. A két kerületben 
jelenleg is több egészségügyi fejlesztés zajlik, így 
az ORFI-ban, a Szent János Kórházban, a Szent 
Margit Kórházban, a Budai Irgalmasrendi Kór-
házban, valamint a Szent Ferenc Kórházban és 
háziorvosi rendelőkben is, ezek a beruházások 
szintén javítják a kerületekben élők egészségügyi 
ellátásának színvonalát.

new year’s interview with Gergely Őrsi, 
the mayor of the ii. district. In the light 
of the pandemic and the government 
decisions, one of the main goals of the 
municipality this year is that people sho-
uld not experience any deterioration in 
service levels because of the withdrawal 
of billions of forints. According to Mayor 
Gergely Őrsi, instead of giant invest-
ments, it is necessary to focus on solving 
small, everyday problems, and this year 
he would like to meet residents even 
more. (Page 2-3)

The Municipality of the II. District started 
the year by mass covid-19 testing. On 
three days of the first week of January, 
employees of the municipality, social ser-
vices, kindergartens, and nurseries were 
tested – 354 people in total. Amazingly, 
none of these people have been tested 
positive for Covid-19. (Page 13)

Although more and more people need 
help, the number of meals served for the 
poor has decreased due to the epidemic. 
For this reason, the Municipality of the 
II. District decided to organize a meal 
distribution with the I. district on the 
first Sunday of the new year. Volunteers, 
representatives, and mayors of the two 
districts waited for people in need with 
350 portions of food. The menu was len-
til stew with meatloaf and bread, which 
was given away wrapped up. (Page 14)

The Municipality of the II. District laun-
ched a patrol service for pets. On 31 
December and 1 January, the service pat-
rolled the streets of the II. district, looking 
for lost pets and they offered a dispatcher 
service as well. Luckily, not many dogs run 
away in our district but the patrol service 
had pretty much to do, and thanks to their 
work several runaway animals had been 
returned safe and sound to their owners. 
Mayor Gergely Őrsi said that they would 
like to set up a permanent patrol service 
for lost animals like the one that did so 
well on New Year’s Eve. (Page 15)

Residential parking permits for 2021 can 
be obtained from 1 February. Because of 
the pandemic, electronic administration 
and payment will be possible for all types 
of permits. Public waiting permits are 
valid until 31st March 2021. For more 
information please visit www.masodik-
kerulet.hu. (Page 4)

christmas trees can be set out beside 
municipal waste containers or at one of 
the designated collection points as usual. 
You can find the list of collection points 
on Page 15. 

A Kapás utcai szakrendelő
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JANUÁR 20-án Őrsi Gergely polgármester újra online fogadó-
órát tart, ahol szeretne lehetőséget biztosítani arra is, hogy 
egyeztessen a lakókkal a Törökvész út és környékének parkolási 
rendjéről, valamint a Széher úti forgalomcsillapításról. Várják a 
II. kerületiek kérdéseit bármely más témában is a fogadoora@
masodikkerulet.hu e-mail-címre január 18-án 16 óráig, illetve a 
fogadóóra ideje alatt a II. kerület Facebook-oldalán.

Januárban a polgármester tervei szerint több online közösségi 
egyeztetést szerveznek, például külön a Csalit–Csatárka szabad-
időparkról is. Ennek részleteiről hamarosan tájékoztatást adnak.

A fogadóóra facebook-eseménye: 
www.facebook.com/events/1793163797527893/

Polgármesteri fogadóóra online

Bár egyre többeknek van szüksége segítségre, az 
ételosztások száma a járvány miatt csökkent, és 
sajnos, a karácsonyi időszak elmúltával is gyakran 
lanyhul a szegények felé fordulás. Ezért döntött úgy 
a II. kerület vezetése, hogy az I. kerülettel közös étel-
osztást szervez az új év első vasárnapján a Fő utcá-
ban, a Budavári Önkormányzat nyugdíjasklubjában. 
Az ételosztás a két kerület együttműködésében való-
sult meg, a járványügyi óvintézkedések betartásával.

Háromszázötven adag étellel várták a rászorulókat 
a két kerület önkéntesei, képviselői és polgármeste-
rei, valamint Kovács Márton alpolgármester. A menü 
lencsefőzelék volt fasírttal és kenyérrel, amit becso-
magolva adtak át rászoruló embertársainknak.

ŐRsi GeRGely II. kerületi polgármester: – Sajnos 
a közterületi ételosztások megritkultak, pedig az éhes, 
rászoruló emberek száma nemhogy csökkent, hanem 
valószínűsíthetően nőtt. Még decemberben jött az ötlet, 
hogy az I. kerülettel közösen egy utcára nyíló helyszínen 
– kiadós rendszerben – a vonatkozó járványügyi rendel-
kezések mellett is meg lehet valósítani az ételosztást. 
A korlátozások miatt nem állnak sorok és tömegek, de 
folyamatosan érkeznek az emberek. Szomorú, hogy 
nemcsak hajléktalan embertársaink jönnek, hanem kis-
nyugdíjasok és egy édesapa is a kisfiával. Ami megmarad 
az ételosztás után, azt – még melegen – bentlakásos 
hajléktalanszállókra fogjuk eljuttatni. Azt tapasztaljuk, 
hogy a segélyt, illetve a szociális ellátást igénylők száma 
folyamatosan növekszik kerületünkben is, nyilvánvalóan 
összefüggésben a járvánnyal.

az új év első vasárnapján

v. nAszályi máRtA I. kerületi polgármester: – Meggyőződésem, hogy a szegénység nem egy-egy kerület problémája, hanem összfővárosi, vagy akár országos kérdés. Fontos lépés, hogy szakítottunk az elmúlt évtizedek káros gyakorlatával, azzal, hogy a leginkább segítségre szoruló embereket és a velük kapcsolatos megoldásra váró feladatokat a kerületek minél inkább igyekeztek áttolni másik kerületekbe. A jövő útja a városrészek összefogása, mert csak közösen tudunk fellépni és tenni a szegénység ellen.

ÉTeloSZTáS

javaslatok díszpolgári
és II. Kerületért emlékérem kitüntetésre
A kerület polgárai 
javaslatot tehetnek 
arra, hogy idén a kép-
viselő-testület kinek 
adományozzon dísz-
polgári címet és II. Ke-
rületért Emlékérmet. 
A Budapest Főváros II. 
kerület díszpolgára, posz-
tumusz díszpolgára cím adomá-
nyozható annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak, aki 
életművével, kiemelkedő mun-
kásságával a kerületben vagy 
országosan, illetve nemzetközi 
viszonylatban általános elisme-
rést szerzett, továbbá emberi 
magatartása alapján köztiszte-
letben áll, valamint hozzájárult 
a kerület jó hírnevének öregbí-
téséhez, elismerésre méltó ha-
gyományainak gazdagításához. 

A  II. Kerületért Emlék-
érem azoknak a szemé-
lyeknek, illetve személyek 
csoportjának, társadalmi 
vagy gazdasági szerveze-
teknek adományozható, 
akik vagy amelyek a ke-

rület fejlesztésében a tár-
sadalmi, szociális, kulturális és 

gazdasági élet bármely területén 
kiemelkedően hasznos munkát 
végeztek, és ennek révén a ke-
rület értékeit növelő maradandó 
eredményt értek el. A javasla-
tokat rövid indoklással együtt 
FEBRUÁR 28-ig a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Igaz-
gatóság Intézményirányítási Osz-
tályának címezhetik: 1024 Bu-
dapest, Mechwart liget 1., vagy 
a racz.edit@masodikkerulet.hu 
címre küldhetik.
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MÉG TArT A FenyőFABeGyűjTÉS vároSrÉSZünKBen
Az ünnepi fényüket már elvesztett, feleslegessé vált fenyőfákat idén is a kommunális 
kukák mellé vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére lehet kihelyezni úgy, hogy a fák ne aka-
dályozzák a gyalogosokat, a gépjárműforgalmat és a parkolást. A legtöbb száradásnak 
indult fenyőfát főként vízkereszt után rakják ki, ezért ilyenkor mintegy egy-másfél hónapig 
fenyőfajáratok szállítják el őket. A begyűjtött kiszolgált tűlevelűeket először aprítják, majd 
a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. A fenyőfa a magas gyantatartalom 
miatt kitűnő tüzelőanyag, melyből az elégetéssel több tízezer budapesti háztartás számára 
biztosítanak fűtési hőt és villamos áramot. A túl későn kitett fenyőket viszont már csak 
a kommunális szeméttel együtt, a szemétlerakóba tudják elvinni. Ha nem fér el a kukák 
mellett a fenyő, akkor a gyűjtőhelyek egyikére is el lehet vinni.

A kijelölt GyűjtŐhelyek A keRületben: • Ganz utca–Medve utca sarok • 

Zsigmond tér 5-7. szám • Rét utcai lépcső (alsó vége) • Hidász utca–Pasaréti út sarok 

(parkoló) • Csatárka úti parkoló (a gyógyszertár alatt) • Nagybányai út–Kapy utca sarok • 

Torockó tér 1. • Radna u. 1. • Cserje utca–Fajd utca sarok • Bolyai u. 2. • Kuruclesi út 11. 

• Nagyrét utca–Villám utca sarok • Hidegkúti út–Kővári utca sarok • Máriaremetei út–Hí-

mes sarok • Kossuth utca–Szomorodni utca sarok • Ördögárok utca–Csatlós utca sarok.

Szilveszter éjszakája a kutyák és a kutyá-
sok számára évről évre visszatérő rémálom. 
Négylábú barátaink ugyanis rettegnek a pe-
tárdáktól és félelmükben hajlamosak kifutni 
a világból, hogy azután a kétségbeesett gazdák 
napokig, esetleg hetekig keressék őket. Saj-
nos, arra is volt már példa, hogy egy-egy ha-
lálra rémült eb soha nem került elő. Bár sokan 
reméltük, hogy a járvány miatti szigorítások 
következtében idén békésebb lesz az évváltás, 
de sajnos 2020-at is sokan búcsúztatták nagy 
durrogások közepette.

A II. Kerületi Önkormányzat ezen az ál-
datlan állapoton igyekezett segíteni, amikor 
életre hívta a házi kedvencek járőrszolgá-
latát, amely a Világot Nekik Állatjóléti Szol-
gálat Alapítvány és az Országos Munkakutya 
Sportegyesület munkatársaival együttműköd-
ve december 31-én és január 1-jén járta a II. 
kerület utcáit, illetve tartott telefonos diszpé-
cserszolgálatot. 

Szerencsére kerületünkben nem sok kutya 
szökött el, köszönhetően annak, hogy a gaz-
dák nagy része pórázon sétáltatta kedvencét, 
illetve a kerti kutyákat beengedte a lakásba. 
De azért akadt teendője a járőrszolgálatnak, és 
munkájuknak hála több elszabadult jószág is 
biztonságban, egészségben visszakerült gaz-
dájához. Pzs

– udvarzöldítési pályázat
A fővárosi önkormányzat udvarzöldítési prog-
ramot hirdet, mely szerint ökoszisztéma-barát 
együttműködésre ösztönöz, vissza nem térítendő 
pénzbeli támogatást ajánlva azon lakóházaknak, 
amelyeknek hiányzik „az a ződ gyep”, vagy másfajta 
zöldterületet valósítanának meg, vagy akár csak a 
meglévő karbantartásához kérnének támogatást. 

Ki ne emlékezne Poldi bácsira, a parkőrre, aki 
nyugdíjas éveit nem akarta lakóháza sivár, unal-
mas udvarát szemlélve eltölteni. Az Égig érő fű 
valós forgatókönyve napjainkban is megvalósulhat.

Az Égig érő fű pályázat keretében 30 mil-
lió forintot különítenek el erre a célra, a 
megpályázható összeg 800 ezer–2 millió Ft/
pályázó, aminek minimum 60 százalékát kell 
zöldfelület létesítésére fordítani. A nyertes 
pályázatokkal szemben elvárt önrész: a teljes 
projekt költségének minimum 20 százaléka.

A pályázatot 2021. MÁRCIUS 3-ig kell pos-
tázni, vagy e-mailben küldeni. További információ: 
budapest.hu, udvarzöldítési pályázat.

ŐRsi GeRGely polgármester lapunknak el-
mondta, hogy a szilveszterkor jól vizsgázott 
állatvédelmi járőrszolgálatot szeretnék ál-
landóvá tenni, amely Gál Andrea képviselő 
és állatvédelmi tanácsnok felügyelete alatt 
valósulhat meg. Az ügyben több szakértővel 
és civil szervezettel vették fel a kapcsolatot. 

– Célunk, hogy folyamatosan legyen egy – a 
polgárőrséghez hasonló – állatvédő szolgálat, 
amelynek tevékenysége sokrétű: csipleolva-
sóval is ellátva dolgozik, segít megtalálni az 
elkóborolt házi kedvenceket, de olyan tanács-
adói feladatot is ellát, amely segít feloldani 
a kutyás és nem kutyás lakók közt olykor 
kialakuló ellenétet, emellett a felelős állat-
tartás kapcsán oktatási feladatokat is elláthat. 

Szeretnénk a folyamatba bevonni a helyi 
lakókat és civil szervezeteket is. A képzést 
szakértőktől kapják, és a tudás birtokában 
maguk is továbbadhatnák az ismereteket – 
emelte ki a polgármester. 

Hogy mennyire szükség van egy hasonló 
szervezetre, az a helyi közösségi csoportokban 
is megmutatkozik egy-egy háziállat eltűnése-
kor, amikor sokan segítenek is a keresésben 
– hangsúlyozta Őrsi Gergely. 

– Mi ezt szeretnénk támogatni szakmai 
háttérrel, autóval, szakemberrel. Hosszú távú 
terveink között pedig szerepel, hogy civilekkel 
közösen egy kisebb, II. kerületi állatmenhelyet 
is létrehozzunk, hogy minél több állat legyen 
biztonságban, jó körülmények között. lD

Egy szép II. kerületi belső udvar

Égig Érő fűa házi kedvencek járőrszolgálata – állandóvá tennék
Jól vizsgázott
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Több gyűjtőedény és sűrűbb elszállítás az ünnepek idején, de van még tennivaló

Környezetbarát síkosságmentesítők Előnyt élvEz a buszsáv
a Budakeszi út felújításakorTélen nagyon fontos a járdák, kapubejárók, utcafrontok csúszás-

mentesítése. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. 
(XII. 30.) kormányrendelet értelmében belterületi közterületen – a 
közúti forgalom számára igénybe vett terület, vagyis az úttest ki-
vételével – a síkosságmentesítésre csak olyan anyag használható, 
amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő 
fás szárú növények egészségét nem veszélyezteti. Az útszóró só, 
sajnos, még mindig jó pár helyen kapható, ami nagyon káros a ta-
lajra, a növényzetre, a fákra, sőt a kutyák, macskák mancsaira is, 
így azt semmiképpen se használjuk!
néhány köRnyezetbARát síkOssáGmentesítŐ AnyAG:
• ZeolIT (macskaalom) – üledékes eredetű kőzet, mely porózus és könnyű, 
kiszórva tapadást biztosít. A tél elmúltával akár az ágyásokba is söpörhető, mivel 
nyomelemtartalma és savas kémhatása javítja a növények tápanyagellátását. 
• MÉSZKő őrleMÉny – a talajra nézve nem káros, olvadva megemelheti 
annak pH-értékét, lúgosít. • HoMoK és HAMu – a hamu beszerzése viszony-
lag egyszerű, saját tüzelésű kályhákkal ellátott otthonoknál, családi házaknál 
célszerű egész évben gyűjteni, lúgosítja a talajt. A homok pedig javítja a talaj-
szerkezetet, bizonyos mértékig szellőzteti azt. • KAlCIuM-KlorID – oldódás 
közben intenzíven hőt termel, és saját tömegénél sokszorta több nedvességet 
képes megkötni. • ÚTKálI – azonnali mechanikai csúszásgátló és jelentős 
jégolvasztó hatása van, a visszamaradt zeolitszemcsék újrahasznosíthatók 
talajjavítóként fás szárú növények, virágok környezetébe dolgozva.
(Az ajánlott anyagok kertészeteknél, barkácsáruházakban szerezhetőek be.)

Kerületszerte hamar megteltek az üveghulla-
dék-gyűjtő konténerek az ünnepek alatt. A ren-
dezetlen állapotok megszüntetése és megelőzése 
érdekében a II. Kerületi Önkormányzat kérésére 
az FKF Zrt. nemcsak több gyűjtőedényt helyezett ki 
egyes helyszínekre, hanem a tervezett ürítésen túl 
több alkalommal is elszállította az üvegeket. Varga 
Előd Bendegúz alpolgármester arról tájékoztatott, 
hogy a vállalat december 31-én és január 1-jén 
már minden II. kerületi gyűjtőszigetről elvitette 
az üveghulladékot, és azt követően is fordultak már 
a szállítójárművek.

Az alpolgármester hozzátette, nemcsak az ün-
nepi üveghegyek okoztak gondot a szelektív gyűj-
tőszigeteknél, hanem a nem oda való hulladék is, 
amit az önkormányzat szállíttatott el több hely-
színről is. A II. kerület már több szigetet kame-
rákkal figyeltet az illegális szemétlerakás meg-
szüntetése érdekében, a további cél pedig az, hogy 
minden gyűjtőhelyet a nap 24 órájában figyelhes-
senek a városrendészek. Az önkormányzatnak to-
vábbra is célja, hogy nőjön a színesüveggyűjtési 
lehetőségek kapacitása.

Már tavaly megállapodott az érintett II. 
kerületi, a XII. kerületi és a budakeszi 
önkormányzat arról, hogy közös pro-
jekt keretében újuljon meg a viharvert 
Budakeszi út. A programot a Miniszter-
elnökség Budapest és az agglomeráció 
fejlesztéséért felelős államtitkársága 
felügyeletével, a Budapesti Közleke-
dési Központ bevonásával a Budapest 
Fejlesztési Központ irányítja.

A beruházás újabb fejezetéhez érkezett 
azzal, hogy a napokban kiírták a közbe-
szerzési felhívást a Budakeszin belüli és 
a Budakeszi úti buszsávok tervezésére, de 
szintén a munkához tartozik meghatározni 
azokat a helyszíneket, ahol P+R és a kerék-
párok elhelyezésére alkalmas, úgynevezett 
B+R parkolókat lehet kialakítani.

A felújítás nem titkolt célja, hogy minél 
többen hagyják otthon, illetve tegyék le 
autójukat a városon kívül, és a dugóban 
araszolás helyett használják inkább a 
felújítás alkalmával kialakított buszsávon 
közlekedő gyorsabb buszokat. Mivel a Bu-
dakeszi út hosszan halad a zöldben, ezért 
nem lehet végig buszsávot kialakítani, de 
a tervnek választ kell adnia arra is, hogy 
mely irányba és hol lehet szakaszosan a 
buszközlekedés számára kijelölt sávot ki-
alakítani. A forgalomtechnikai módosítás-
sal lehetőség nyílik rá, hogy Budakeszi és 
a II. kerület között a buszok menetideje a 
csúcsforgalomban jelentősen csökkenjen. 
Az útvonalon a forgalmat intelligens jelző-
lámpák irányítanák, és juttatnák előnyhöz 
a buszokat.

az üveghegyeken túl

A járdák takarításáról, tisztán tartásáról,
csúszásmentesítéséről az ingatlan tulajdonosa
(használója, kezelője) köteles gondoskodni



2021/1 – január 17. KÖRNYEZETÜNK 17. OLDAL

oktatási célokat szolgálna az OPNI épülete a jövőben

Szerencse, hogy nem történt nagyobb baj a Bem téri Radetzky-laktanya 
bontása során, amikor január 6-án az épületről faldarabok hullottak 
le. A téglák és a törmelékdarabok a bontási területet védő kerítésen is 
átestek és több parkoló autót megrongáltak a Fekete Sas utcai oldalon. 
Az utcaszakaszt és a szomszédos Henger utcát is lezárták az eset miatt. 

A II. kerület Városrendészete, a rendőrség és a katasztrófavédelem 
együttműködve kezelte a helyzetet. A bontás körülményeit vizsgálják.

Őrsi Gergely polgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, csak a 
véletlenen múlt, hogy egyetlen ember sem járt éppen arra, és nem ta-
lálták el faldarabok a Fekete Sas utcán közlekedő autókat.

Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőhe-
lyettese az MTI-nek elmondta, hogy az épület bontásakor nagy meny-
nyiségű vakolatdarab, illetve tégla hullott az úttestre, ami veszélyeztette 
a gépjárműforgalmat. A balesetben senki sem sérült meg. A tűzoltók a 
területet kordonnal vonták körbe, az ott parkoló autókat biztonságos 
helyre vitték. bP/MtI

2007-es bezárása előtt 850 fekvőbetegágy 
működött az intézményben és kilencszá-
zan dolgoztak ott. Az OPNI a Parlament után 
az ország második legnagyobb alapterületű 
épülete, 13 éve áll üresen, bár már több terv 
is született a hasznosítására. 

A jelenlegi szerint egy regionálisan is ki-
magasló színvonalú, angol alapnyelvű nem-
zetközi középiskolát hoznak létre. Az új ok-
tatási intézmény várhatóan 2023-ban kezdi 
meg működését, működtetője a Közép-eu-
rópai Oktatási Alapítvány lesz. Elsősorban a 
visegrádi országokból várják ide a 14–18 éves 
diákokat, akik az angol mellett saját anyanyel-
vükön is tanulhatnak. Az új középiskola a ter-
vek szerint az előkészítő évfolyammal együtt 
ötéves és bentlakásos lesz, és a javaslat alap-
ján az oktatás mellett „nevelési tevékenységet 
is végez, a tantermen kívüli foglalkozásokat a 
közép-európai (kiemelten Kárpát-medencei) 
identitás erősítése” szellemében alakítják ki. 
Az iskola fizetős lesz, a tandíj mértékét az ala-
pítvány kuratóriuma állapítja meg, de szoci-
ális okból a tanulók tandíjmentességet kap-
hatnak, és az iskola ösztöndíjprogramokat is 
működtethet. 

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere la-
punknak elmondta, a beruházás részleteit 
még nem ismerik pontosan. 

– Bízom benne, hogy a műemlékvédelmi 
szabályok betartásával és a zöldövezet vé-
delmével alakul ki az új intézmény a régi fa-
lak között. Annak bizonnyal az egész kerület 
örül, ha nem egy lakópark épül ott, vagy oda 
nem illő funkciót kap az épületegyüttes – 
emelte ki. 

A kerület vezetője hozzátette: amikor meg-
tudták a hírt, akkor éppen a területen lakó, 
egészségügyben dolgozó bérlőkkel folytattak 
helyszíni bejárást. 

– Nekünk egyik elsődleges célunk, hogy az 
ő lakhatásuk megmaradjon. Megkerestem az 
ügyben a Külgazdasági és Külügyminisztéri-
umot, és jeleztem, hogy mindent meg sze-
retnénk tenni azért, hogy a két kisebb épü-
letegyüttes II. kerületi kezelésbe kerüljön és 

ott egészségügyi dolgozóknak szolgálati és 
bérlakások létesüljenek. Továbbá készek va-
gyunk a meglévő bérlakásokat átvenni. Nem 
lenne példa nélküli: nemrég a József-hegyi 
kilátót vettük át kerületi üzemeltetésre, hogy 
rendezett maradjon a terület – tette hozzá 
Őrsi Gergely.

Az OPNI területén áll Erzsébet királyné, 
Sissi több elültetett fája közül egy, amelynek 
sikerült megérnie a XXI. századot. Az intézet 
kápolnájának üvegablakai világhírűek, Róth 
Miksa keze munkáját dicsérik. A  II. világ-
háború alatt úgy maradtak meg, hogy lesze-
relték és a pincébe rejtették őket. A falfest-
mények a múlt század fordulóján élt művész, 
Nagy Sándor alkotásai. A felújítással megújul 
a kápolna is. zsz–lD

A Hűvösvölgyi úton lévő Országos Pszi-
chiátriai és Neurológiai Intézetet (OPNI) 
13 évvel ezelőtt zárták be, 139 évnyi 
működés után. A kormány múlt év végi 
döntése értelmében a 41 hektáros terü-
leten álló 39 ezer négyzetméteres épü-
letnek hosszú távon oktatási célokat 
kell szolgálnia. Ezt Varga Mihály, a II. 
és III. kerület országgyűlési képviselője 
jelentette be közösségi oldalán. 

Faldarabok estek parkoló autókra
a Radetzky-laktanya bontásakor
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Tisztelt Kerületi Lakosok,
Kedves Szomszédaink!
Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (ITS) készítése során 
eddig több lehetőséget is terem-
tettünk arra, hogy megszólal-
tassuk a helyben élőket, s hogy 
megkérdezzük, milyen kerületet 
szeretnének.

Szabadtéri fogadóóra-sorozat 
keretében több helyszínen és 
több alkalommal lehetett talál-
kozni Őrsi Gergely polgármester-
rel, amihez kapcsolódóan a kerü-
let hat pontján csatlakoztak az ITS 
elkészítésében részt vevő szak-
emberek is. Mindenki elmond-
hatta véleményét a közvetlen la-
kókörnyezetéről vagy a kerületről 
kötetlen formában, egy légi fotó 
fölött állva: megkereshették la-
kóhelyüket, a számukra kedves 
helyeket, vagy bejelölhették azo-
kat a területeket, ahol változáso-
kat várnak, s megfogalmazhatták 
javaslataikat. 

A kitelepülésekkel párhuzamo-
san, 2020. szeptember végétől 
hatalkalmas fórumsorozatot tar-
tottunk. A járványhelyzet miatt a 
civil szervezetek képviselőit, gaz-
dasági szereplőket, önkormány-
zati képviselőket hívtunk meg, 
de  sajnos, nem nyílt lehetőség 
arra, hogy a közösségi fórumot 

Milyen kerületet szeretnénk?

integrált
településfejlesztési

stratégia
közösen, érted

megnyissuk minden érdeklődő 
előtt. Hosszú utat tettünk meg a 
hat találkozó során. Első alka-
lommal a kerület erősségeit, il-
letve a fejlesztendő területeket 
(lehetőségeket) tártuk fel, majd 
a következő fórumokon egy-egy 
téma mellett beszélgettünk a ví-
zióról, az azt megvalósító célok-
ról; arról, hogy a célok hogyan 
tudnak egymásra épülni, mi az, 
ami megvalósítható rövid és kö-
zéptávon, milyen források, sze-
replők bevonására lehet számí-

tani, vagy milyen kockázatokkal 
járhat egy-egy cél megvalósítása. 
Az utolsó három fórum a kerület 
egy-egy részére fókuszált: Pest-
hidegkútra, Bel-Budára, illetve a 
középső kerületrészre. Itt már a 
kerületrészeket szorosan érintő 
célokról, beavatkozásokról be-
szélgettünk. Köszönjük azoknak 
a munkáját, akik tavaly novem-
ber közepéig végigkísérték a fo-
lyamatot.

részt vettünk a vÖK nyilvános 
ülésén is, ahol helyi elöljárók és 

jótékonysági aukció
a Facebookon

Online jótékonysági aukciót szervez a II. Kerületi 
Önkormányzat, hogy amíg nem nyílik meg a ke-
rületi adománybolt, addig az Oltalom Karitatív 
Egyesületen keresztül segíthessen a kiszolgálta-
tott, vagy veszélyeztetett élethelyzetben lévő 
embertársainknak, és támogathassa az egyesület 
munkáját.

Az Oltalom Online Jótékonysági Aukcióban 
a katalógus tételeire online liciteket fogadnak  
JANUÁR 22-én 12 óráig. Az árverés teljes be-
vételét az Oltalom Karitatív Egyesület kapja, 
az adomány a nyertes licitálótól közvetlenül 
az egyesülethez érkezik.

Az online aukcióhoz nem tartozik hagyomá-
nyos aukciós esemény, mivel a licitek csak az 
internetes felületen zajlanak. Licitálni az auk-
ció fotóalbumában feltüntetett képek alatt, 
kommentben/hozzászólásban lehet. Az aukció 
elérhető a www.facebook.com/budapest2 cí-
men, ahol a licitálásra vonatkozó további sza-
bályokról is tájékozódhatnak az érdeklődők.

lakosok fejtették ki véleményüket 
a kerületrész lehetséges fejlesz-
tési irányairól.

A továbbiakban is rendszere-
sen tájékoztatjuk Önöket a ter-
vezési folyamatról a honlapon a 
„Milyen kerületet szeretnénk?” 
fülön, illetve az elindított temati-
kus Facebook-oldalon: @its2ker.

Kérjük Önöket, vegyenek részt 
a közös gondolkodásban, véle-
ményükkel, javaslataikkal segít-
sék munkánkat!

Szabó Gyula alpolgármester

A Főkert Zrt. közreműködésével ciklámenvásárt 
rendez a II. Kerületi Önkormányzat. A II. kerületi 
vásárból befolyó összeget 2021-ben kerületi fák 
ültetésére használja fel a Főkert. A virág ára brut-
tó 500 Ft/tő.
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi a biz-

tonságos lebonyolítást, akkor a vásárra január végén 
kerülhet sor. Pontos idejéről és helyszínéről a masodik-

kerulet.hu oldalon adnak további tájékoztatást, illetve a 
jelentkezőket elektronikus levélben értesítik.

A vásárlási szándékot előzetesen a ciklamen@masodikkerulet.hu e-mail-cí-
men kérik jelezni (internetelérés hiányában a Központi Ügyfélszolgálati Iroda te-
lefonszámán: (06 1) 346-5600), ahol az igénylőnek meg kell adnia nevét, lakcímét, 
telefonszámát és az igényelt mennyiséget.
(Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
(„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján történik, a megküldött adatokat kizárólag az akció 
ideje alatt használják fel, azt követően 30 napon belül törlik őket.)

Ciklámenvásár
– virágokkal a fákért
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Míg nyáron az időjárás és a hosszabb nappalok miatt hazai túráinkat 
kevésbé kell megtervezni, télen számolni kell a hideggel, a faggyal, a 
csúszásveszéllyel, a korai sötétedéssel és a tájékozódás nehézségeivel.
Néhány hasznos tanács a téli erdőjáráshoz:
• Érj vissza időben!
• A téli hónapokban hamar lemegy a nap, indulj el hamarabb, hogy 
sötétedés előtt visszaérj a kiindulópontra!
• Tájékozódj! Az útvonal hosszáról, nehézségéről, aktuális állapo-
táról és az esetleges balesetveszélyről.
• Tervezd meg az utat az indulástól az érkezésig!
• Ne térj le a turistaösvényről! Maradj a kijelölt útvonalon, kövesd 
a jelzéseket, mert az erdőben könnyű eltévedni.
• Figyelj, hová lépsz! A lehullott avar alatt nem várt gödrökbe lép-
hetsz, a síkos talajon pedig könnyű elcsúszni.
• Télen is mindig legyen nálad elég folyadék, mert nem csak a ká-
nikulában lehet kiszáradni! Jó megoldás egy termosz forró tea.
• Gondoskodj a megfelelő öltözetről: fázni és átizzadni egyaránt 
kellemetlen és veszélyes! (Forrás: PIlIsI ParkerDő)

Hivatalból azt is meghatározták, hogy egy szán-
kón legfeljebb három felnőtt ülhetett egyszer-
re, a gyermekek számáról nem rendelkeztek. 
Azt viszont szabályzatba iktatták, hogy hol lehet 
szánkázni, és még arról is született döntés – va-
lószínűleg a terepadottságokat figyelembe véve, 
hogy egy adott helyszínen csak felnőttek, csak 
gyermekek, vagy bárki csúszhatott-e a szánkón. 
Egy 1913-ban készült kiadvány igen lelkesen 
számolt be arról, hogy örvendetesen növekszik 
a téli sportélet a budai hegyekben. „Az utób-
bi időben az egészséges sport mindinkább elterjed, 
nemcsak mindkét nembeli fiatalság, de még a java-
korabeli férfiak, nők is vígan csúsznak le a lejtőn, és 
kipirult arccal húzzák föl ismét a ródlit a starthoz”.

Két egyesület: a Budapesti Budai Torna Egylet 
és a Budapest–Zugligeti Egyesület kérelmére a 
székesfőváros tanácsa a téli sport űzésére sza-
bályzatot dolgozott ki, egyes utakat és utcákat 
szánkópályának jelölt ki. Általában a kisforgal-
mú, de nagyobb esésű utcákon engedélyezték 
a szánkázást, de az 1910-es években például 
vasár- és ünnepnap délután még a Budakeszi 
utat is hivatalosan vehették birtokba a csúsz-
kálni vágyók.  

Ahogy a szánkózás népszerűsége egyre nőtt, 
mind több közutat jelöltek ki lesiklásra, a II. 
kerületben az 1920-as évek végén és az 1930-as 
évek elején több helyszín is ezek közé tartozott. 
A teljesség igénye nélkül: a Görgényi út a Nagy-
bányai úttól a Szalonka útig felnőtteknek és 
gyermekeknek, az Alvinci út a honvéd emléktől 

a Kapor útig: csak felnőtteknek, az Áfonya és a 
Borbolya utca csak gyermekeknek, a Cimbalom 
utca, a Cserje utca, a Józsefhegyi út, az Endrődi 
Sándor utca, a Ruszti út a Fillér utcától a Cso-
paki útig, a Törökvész út és a Pusztaszeri út bal 
oldala és az általa határolt domboldal felnőttek 
és gyermekek számára volt kijelölve. A síelők 
hivatalos gyakorlóterepének a József-hegyi víz-
medence környékét határozták meg.

A ki nem jelölt területeken tilos volt a szán-
kózás és a síelés, sőt, a síterületen szánkózni 

nem volt szabad, a szánkázás útvonalain pedig a 
síelés volt tiltva. Valamennyi szabály betartását, 
beleértve a gyermekeknek és a felnőtteknek 
engedélyezett helyeken a korosztály figyelem-
mel kísérését, a rendőrség hatáskörébe utalták, 
amely utasítást kapott a szabályszegők figyel-
meztetésére vagy megbüntetésére.

kertész z IstváN

A síelés és a szánkózás a XX. század ele-
jén egyre kedveltebb téli időtöltéssé vált, 
sportolásra alkalmas hómennyiség esetén 
számos közterületen hatóságilag is enge-
délyezték a budai oldalon a szánkózást.

Mire figyeljünk, ha télen túrázunk?

Még a Budakeszi úton is

Szemlőhegy – Rómer Flóris utca, 1908
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szabad volt a szánkózás

A Budakeszi út közelében, 1910
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Az élet kész regény

– Óvodásként azért vártam izgatottan az első 
osztályt, hogy végre megtanulhassak olvasni, 
mert tudtam, akkor enyém lesz az egész, kerek 
világ . Nem tévedtem – nyilatkozta Bosnyák Vik-
tória a pályázat kapcsán. Aki olvas, sosincs iga-
zán bezárva a négy fal közé, sem a világjárvány, 
sem fizikai akadályok, sem anyagi okok miatt. 
A könyvek mindig adnak egy kis enyhülést. 

Harmadikban aztán újabb csodával ismer-
kedtem meg. Elkezdődtek a fogalmazásórák. 
Micsoda öröm volt saját történeteket kitalálni 
és leírni! Ugyanolyan határtalan kaland, mint 
az olvasás. Sőt, még szabadabb is, annak el-
lenére, hogy a tanító néni adta meg hozzá a 
keretet.

A novellaíró pályázat témáit nem a tanító néni 
írta a táblára, hanem a II. Kerületi Önkormány-
zat Idősügyi Tanácsa hirdette meg. Hatalmas él-

mény volt látni, hogy hány 65 évesnél idősebb 
kerületi polgártársamat ihlette meg a két kér-
dés: a helytörténet és a karanténhelyzet. Bár 
a pályaművek többségét gépelve kaptuk meg, 
a mondatokon mégis átsejlett az amatőr írók 
személyisége, élettörténete. Megható volt be-
lekukkantani ismeretlen ismerősök világába, s 
találgatni, hogy kit rejtenek a jelszavak. Hogy úr 
vagy hölgy-e a pályázó, az mindig világos volt, de 
sokszor azt is sejteni véltem, hogy az illető mivel 
foglalkozott aktív éveiben. Biztos vagyok benne, 
hogy voltak köztük precíz mérnökök, szigorú, de 
igazságos tanárok, és olvasott, színházba járó 
hölgyek, magukra ma is adó, mondataikban is 
snájdig urak. Szavaik közel hozták őket hozzám, 
az olvasóhoz helyes kisfiúk és kislányok képé-
ben sok évvel ezelőttről, szerelmes fiatalokként, 
szorgos felnőttként, aggódó, vagy épp aggodal-
maikat legyőző nagyszülőkként.

Akár a vírusról, akár a kerületről szóltak a 
pályamunkák, sütött belőlük az a lelkesedés, 
amit én éreztem harmadik osztályban, amikor 
fogalmazásórán kreatívan írni kezdtem. Zsű-
ritagként hatalmas élményt jelentett elolvasni 
minden egyes gondolatot. Közben az járt a fe-
jemben, hogy ezek a sorok micsoda kincset je-
lenthetnek írójuk családtagjainak. Hogy talán 
a hétköznapokban nincs is idő, alkalom, vagy 
igény sem így elmerengeni, elmélyülni múltban, 
jelenben, s jövőben. Apróságokban és nagylép-
tékű témákban.

Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek kész 
regény az élete, s ezeket a történeteket örökül 
kell hagyni az utódokra. Arra biztatom tehát 
mindazokat, akiknek már nem kell mindennap 
munkába járniuk, és sok mindent megéltek, 
hogy fogjanak egy füzetet, vagy nyissák ki a szá-
mítógépet, és írjanak. Írjanak le mindent ma-
gukról és a világról, hogy az utánunk következő 
generációk is megismerhessék őket. Higgyék 
el nekem, soraikat pályázat nélkül is kincsként 
fogják megbecsülni az ük- vagy szépunokák.

Megtiszteltetés volt zsűrizni ezeket az íráso-
kat, és borzasztóan nehéz volt a nyertesekről 
dönteni, mivel az összes pályázó közel került a 
szívemhez. Gratulálok hát nemcsak a dobogó-
soknak, de mindenkinek, aki bepillantást en-
gedett életébe, érzéseibe, gondolataiba.

A Karanténom története kategória 
győztese schubeRt AndRás 
Balkonepizódok című műve lett, 
amit Viczián Zsófia szellemes, 
jó, olvasmányos stílusban meg-
írt novellának nevezett, amely 
megmutatja az új karanténhelyzet 
sajátos magatartásformáit is, és 
amely a kiírásnak megfelelően 
jó megküzdési stratégiákat is 
felvonultat.

A szerző nevével már találkoz-
hattak olvasóink. A tudományos 
kutatással, hálózatelmélettel fog-
lalkozó tudós 2014-ben és 2015-ben is első díjat nyert az akkori novel-
lapályázaton, néhány helytörténeti írását pedig lapunkban is olvashatták 
az érdeklődők.

– Nagyon kedves gesztus volt Őrsi Gergely polgármester úr részéről, 
hogy személyesen hozta el és adta át a megtisztelő oklevelet. Tíz évvel 
ezelőtt egy betegségből gyógyulva kezdtem el írni, korábban nem voltak 
irodalmi ambícióim. Egy mesekönyvem született Szöszmösz kardigán és 
barátai címmel, ami meg is jelent. Akkor jöttem rá, hogy az írás milyen 
kellemes időtöltés – azóta is örömmel gyakorlom.

A Budai Polgárban olvastam a novellapályázatra szóló felhívást, ami-
nek nagyon megörültem. Egyrészt mert kitűnő ötletnek tartom, másrészt 
mert már a korábbi novellapályázatokon is sikerrel szerepelhettem. Ko-
rábban tudományos cikkeket publikáltam, de sokféle téma érdekel, ami-
ről szívesen írok. Helytörténeti írásaimban a tényekre támaszkodom, de 
igyekszem mindig valami személyeset is belevinni, fiktív történeteimben 
pedig törekszem arra, hogy ténylegesen megtörtént, valós elemek is sze-
repeljenek benne. A meseírással sem hagytam fel, és tervezem egy saját 
kis novelláskötet kiadását is.

A hely története kategóriában GeRely feRenc aranydiplomás erdőmérnök munkája 
nyerte el leginkább a zsűri tetszését, talán azért is, mert a hely, amiről az írás szól, a 
szerző szülőháza, a mai napig otthona. – Profi novella, ahol egy nézőpontból – egy 
Hűvösvölgyi úti házból – láttatva vonul végig az egész történelem. Igényes, gördü-
lékeny, személyes hangú szöveg, történelmi hivatkozásai is pontosak – értékelte az 
írást a helytörténész.

– Nagy örömet szerzett, 
hogy a novellapályázaton első 
díjat kaptam, meglepődve ér-
tesültem az elismerésről – val-
lotta a szerző. – A novellában 
a saját, Hűvösvölgyi úti házunk 
kalandos történetét írtam meg, 
ami egyben korrajz is az elmúlt 
mintegy száz év távlatában.

Nyugdíjas erdőmérnök va-
gyok, soha életemben nem fog-
lalkoztam írással, csak szakmai 
publikációim voltak, cikkek az 
Erdészeti Lapokban, illetve amíg külföldön dolgoztam, írtam a családnak – ma úgy 
mondanánk – blogot.

A felhívást a feleségem látta meg a kerületi újságban. – Úgyis unatkozol az önkéntes 
karanténban, írj egy novellát! – mondta, én pedig nekiültem és megírtam. Azért nem 
okozott nehézséget az írás, mert ez a történet bennem van. Hetvenöt éve lakom ebben 
a házban, ha nem is mindent, de sok mindent tudok róla és a környékről. Arra ügyeltem, 
hogy nyelvtanilag helyesen, szépen magyarul írjak, amiben a feleségem is segített.

Jelenleg Zamárdiban vagyunk, kicsit távolabb a családtól, nagyokat sétálunk, ki-
rándulunk és lakótársaimnak összeállítottam egy kis írást a helyi erdei látnivalókról. 
Van egy tervem is, aminek a lipótmezei pszichiátriai intézet épületének felújítása 
adja az apropóját: 1993-ban járt itt Habsburg Ottó, aki az épület kertjében emlékfát 
ültetett. Nem akarom előre lelőni a poént, de remélem, hogy áprilisban, az esemény 
évfordulóján már a budai polgárok is olvashatják a történetet.

A II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi 
Tanácsa novellaíró pályázatot hirdetett 
65 év feletti, II. kerületi amatőr alkotók 
részére két témakörben: Karanténom 
története, illetve A hely története 
címmel. A pályázatra szép számmal ér-
keztek szövegek, volt olyan szerző, aki 
mindkét témában elküldte írását. Ösz-
szesen negyvenhat pályaművet olvasott 
végig a zsűri, Bosnyák Viktória író és 
Viczián Zsófia helytörténész.

További díjazottak
kARAnténOm töRténete: 2. helyezett: dr. 
Horváth Ferencné: A karanténnyuszi •3. helyezett: 
Zeisky Tamás: Virtuális nagypapa • Polgármesteri 
különdíj: Lőrincz Andrea: Veszélyeztetett korosztály
A hely töRténete: 2. helyezett: Bollók Gás-
párné: Falusi lányból budai polgár • 3. helyezett: 
Zalka Péter: Hazatérés • Polgármesteri különdíj: 
Szirmai Gábor: Elhagyott műhely • Polgármesteri 
elismerés: Létay Gyula: Piroska

valamennyi alkotás elolvasható 
a www.masodikkerulet.hu oldalon.

Kihirdették az önkormányzat
novellaíró pályázatának győzteseit
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BalkonepizódokBalkonepizódokBalkonepizódokBalkonepizódokBalkonepizódokBalkonepizódok
Felállok a számítógépem mellől. Végigsétálok a 
„Koala köz” nevet viselő előszobánkon, és beme-
gyek a nappaliba. A ház asszonya a karosszékében 
ül. A fején fejhallgató, amelyen az aktuális tévé-
sorozatát követi, kezében kézimunkaeszközök, 
amelyeknek pontos specifikálását nem vállal-
nám. Előtte az asztalon színes fonalak és textil-
féleségek tömege, a nyelvkönyve és a leckefüzete, 
a telefonja, valamint az iPad, ha az unokáknak 
éppen beszélgetni vagy játszani támadna kedvük. 
Szóval nem unatkozik. Leülök mögé a kanapéra, 
és nézem egy kicsit a tévét. Hallani persze nem 
hallom, mert a hang a fejhallgatóra van kapcsol-
va. Ez a szúrós tekintetű bajuszos nyilván a fő-
gonosz. Szinte hallom, ahogy ráparancsol a kis 
szemüveges könyvelőfélére: – Egy órán belül az 
asztalomon legyen a pénz, különben elbúcsúzhat 
az életétől! – és kiviharzik a szobából. A szegény 
kis könyvelő megsemmisülten rogy magába. 
A ház asszonya észreveszi, hogy ott vagyok. Le-
állítja a filmet, és felém fordul. Elmesélem neki, 
hogy mit láttam a tévében. – Hát nem egészen 
– neveti el magát. – A bajuszos a nyomozó, és a 
kis sunyi sorozatgyilkos most tudta meg, hogy 
lebukott. Hát nem mindegy? Mese ez is, az is. 
Bezzeg... Mi bezzeg? A nagybetűs élet (csupa kis-
betűvel)? Ott talán tudjuk, hogy melyik mese az 
igazi? A gondolat felvillanyoz. Hiszen ezt lehet 
játszani tévé nélkül is. Már megyek is ki a bal-
konra, és beleülök a nagypapaszékembe. Ha 
körülnézek, húsz-harminc ablak és balkon néz 
vissza, amelyekben mind egy-egy sorozat ak-
tuális epizódját nézhetem. A történeteket meg 
kitalálhatom magamnak. Valószínűleg sohasem 
fogom megtudni, hogy a történeteimnek van-e 
köze a valósághoz. 

***
Az Orchideás Hölgy epizódjait tíz éve követ-
jük. Amikor beköltöztünk a lakásunkba, rögtön 
megcsodáltuk a túloldali ház szemközti lakásá-
nak ablakában a gyönyörűséges orchideagyűj-
teményt. Ilyet szeretnénk mi is! Lett is. Orchi-
deáink azóta is gyönyörködhetnek egymásban. 
A hölgy egyedül él, szolid, polgári ízléssel be-
rendezett lakásban: zsúfolt könyvespolcok, 
festmények a falon, finom vonalú bútorok. 
Most éppen a számítógépe előtt ül és beszél. 
Skype-ol az unokáival? Vagy talán az emlék-
iratait rögzíti? Legyen mondjuk az utóbbi. – Új 
fejezet: A zürichi évek. Új bekezdés: New York 
után Zürich idilli falucska volt. Reggelenként 
gyalog sétáltunk be az egyetemre, és néhány 
hét után az útba eső boltok tulajdonosaival már 
köszönőviszonyban voltunk. Na jó, ha nem is 
egészen köszönő, de legalábbis fejbiccentő vi-
szonyban. Kétségtelen, hogy a zürichiek nem 
a túláradó vendégszeretetükről nevezetesek. 
De nem is megközelíthetetlenek. A hölgy most 
elhallgat. Feláll és a könyvszekrényhez lép. Egy 
nagyalakú albumot vesz le, azt lapozgatja. Nyil-
ván egy fényképet keres, amit majd felhasznál-
hat a soron következő történet illusztrálására. 
Hirtelen leteszi a könyvet, és kisiet a szobából. 
Talán csöngettek? Igen! A hölgy egy magas, 
kopaszodó férfi és egy csinos, göndör hajú nő 

társaságában tér vissza. Mindhármukon maszk 
van. A nagyszoba asztalához ülnek. A hölgy ki-
megy és egy tálcával jön vissza, amely enni-in-
nivalókkal van tele. A vendégek tehát nem vá-
ratlanul jöttek. Néhány perc beszélgetés után a 
göndör hajú nő kiteszi a telefonját az asztalra, 
és valamit nyomogat rajta. Alighanem hang-
felvétel készül. A férfi feláll, és fényképezőgépet 
vesz elő. A hölgy felkapcsol néhány kapcsolót, 
és az egész szobát stúdiószerű fény árasztja el. 
A hölgy visszaül. A két nő élénken beszélget, a 
férfi a legváltozatosabb helyzetekből fényké-
pez. Vajon hol fog megjelenni ez az izgalmas 
interjú, amiből végre megtudhatnánk valamit 
ismeretlen ismerősünk életéről? És az emlék-
iratok? Vagy mégis csak az unokáival beszélt, a 
vendégek pedig egy biztosítótársaság ügynökei, 
akikkel a hölgy a festmények biztosítási felté-
teleit beszéli meg? Nem-nem! Ragaszkodom 
az emlékiratokhoz és az interjúhoz. És ha más 
nem írja meg, majd megírom én.

***
A két öregúr két szomszédos balkon mögötti laká-
sokban lakik. Néha ügyet sem vetnek egymásra, 
néha hosszú párbeszédeket folytatnak. Az egyikük 
termetes, joviális figura, a másik riadt tekintetű 
kis emberke. Kicsit olyanok, mint Sajó és Hacsek. 
Sajó most nyugszékében sütkérezik a balkonon, 
szájában szivar, mellette egy csésze kávé. Újságot 
olvas. Hacsek kióvakodik a szomszédos balkon-
ra. Fején pilótasapka, arcán szájmaszk. A kezén 
cérnakesztyű, a kezében permetezőpalack, ami-
ből valamilyen folyadékot spriccel maga elé – Na 
mi van, Hacsek, csak nem a felesége művirágjait 
óvja a kártevőktől? – És még van kedve viccelőd-
ni! Ahelyett, hogy szégyellné magát, hogy fittyet 
hányva a biztonsági előírásokra itt parádézik. – 
Miről beszél? Lát engem gyülekezni? Közelebb 
vagyok bárkihez is másfél méternél? Hacsek a 
zsebéből colstokot vesz elő, és aggodalmasan mé-
ricskél. – Jól van, ez egy kicsivel tényleg több. De 
mit tudom én, milyen messzire tudja maga fújni a 
szivarfüstöt! – Emiatt csak ne aggódjon! Hanem 
azt ellenőrizte-e, hogy nem valamilyen haszna-
vehetetlen, hamis kínai maszkot köt a pofája elé? 
Hacsek riadtan az arcához kap. – Miért? Maga 
tudja, hogyan lehet megtudni, hogy hamis-e? – 
Nem igazán, de biztosan hamarabb fogom meg-
tudni, mint maga. – Hamarabb? Hogyan? – Ha 
majd látom, hogy az lesz kiírva a névtáblájára, 
hogy „özv. Hacsekné”, akkor tudni fogom, hogy 
hamis volt. – Na, ebből elegem volt. Slussz, ez a 
téma be van fejezve. Hacsek lemondóan legyint, 
és a palackból sűrűn spriccelve bevonul a bal-
konról. Sajó derűsen fújja tovább a szivarjából 
a füstkarikákat.

***
Minden kamasz fiú álma egy fürdőszobaablak, 
amelyen át egy bomba nő – szándékosan vagy vé-
letlenül – láttatni engedi bájait. Ha csak árnykép 
formában, az sem baj, sőt talán úgy még sejtel-
mesebb. Álom vagy valóság, az iskolában órákig 
lehet ecsetelni a részleteket a haveroknak. Az a 
fürdőszobai front, amelyre az út túloldalán, a fák 

között rálátunk, nem sok ilyen izgalmat tarto-
gat. Az alaposan elhomályosított ablakokon csak 
bizonytalan árnyak imbolygását láthatjuk. A la-
kók közül egy nyugdíjas házaspárról és egy több-
gyerekes családról tudunk biztosan. A gyerekek 
olyan rakoncátlanok, hogy nekünk sehogy sem 
sikerült megszámolni őket – a szülők nagy bizton-
sággal ketten vannak. A földszinti lakás általában 
üres, csak nagy ritkán látszik benne valami élet. 
A tulajdonosok alighanem külföldön élnek, és 
csak látogatóba jönnek néha haza. Már sötét este 
van, amikor a balkonunkról ennek a földszinti 
lakásnak a fürdőszobájára pillantok. A homályos 
ablak mögött villogó fény látszik. Mintha tévét 
nézne bent valaki. Persze, láttam én már olyat, 
hogy valakinek a fürdőszobájában is van tévé, de 
most azért meglepődöm. Ez a villogás ráadásul 
egy kicsit más. Szabályosabb, ritmikusabb. Ha 
hunyorítva nézem, mintha morzejeleket küldene 
valaki. Talán szólni kellene a ház asszonyának, aki 
úttörővasutas korából ismeri ezt a titkos kódot. 
Én csak annyit tudok, hogy A: agár, B: békababa, 
C: céklarépa. De egy rövid epizódhoz talán eny-
nyi is elég. Mondjuk, hogy a lakás egy hírszerző 
ügynökség tulajdona, és most kódolják vagy de-
kódolják a titkos jelentéseket. Na persze, a für-
dőszobában, a szomszédok szeme láttára, a ma 
már senki által nem használt morzekóddal. Hm, 
ezt aligha veszi meg a Netflix. Akkor, mondjuk, 
hogy a villogó fényt egy speciális biológiai műszer 
bocsátja ki. Ezzel kísérleteznek a rejtélyes szom-
szédok. És miért a fürdőszobában? Nyilván azért, 
mert a kísérleteket halakon végzik, és a halakat 
hol másutt tartanák, mint a fürdőkádban. Na, eb-
ben már motoszkál valami, de még nagyon sokat 
kellene dolgozni rajta. Ekkor váratlanul kinyílik 
a fürdőszoba ablaka. Mióta itt lakunk, még soha-
sem láttuk nyitva. Az ablak mögött néhány fiatal-
ember, hangszerrel a kezében. A villódzó fény 
forrása egy diszkólámpa. A fürdőszoba tehát most 
próbaterem. Vagy éppenséggel stúdió. A legen-
dás hangmérnök, Joe Meek óta tudhatjuk, hogy a 
fürdőszobáknak utánozhatatlan akusztikája van. 
Nem egy világsláger felvételét készítette saját 
fürdőszobájában, a világsztárokat fürdőkádjába 
ültetve. Ennek a szép hagyománynak a folytatóit 
leshettem hát meg a „Fürdőszoba-koncerteknek” 
ebben az epizódjában. Alig várom, hogy viszont-
láthassam a YouTube-on.

***
Hűvösödik. Mielőtt visszamennék a szobámba, 
még egyszer körülnézek. Az egyik átellenes la-
kásban szemüveges fiatalember kuporog a kana-
pén, és egy táblagépen pötyög. Időnként felnéz, 
és mintha éppen felénk figyelne. Sejtem, hogy 
mit ír. – Röltex Rózsi ma több méternyit kötött, 
Szürke Medvét pedig alighanem elvonóra küldte 
a számítógépe mellől. Egész délután a balkonon 
ábrándozott. Talán arról, hogy mikor fog tudni 
legközelebb bolondozni az unokáival, vagy mi-
kor tud majd a tükör helyett élő közönség előtt 
zenélni. Türelem, öreg! Eljön még ez is. Milyen 
igaza van! Mintha magamat hallanám.

Schubert András
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Ház a HűvösvölgybenHáz a HűvösvölgybenHáz a HűvösvölgybenHáz a HűvösvölgybenHáz a Hűvösvölgyben
1945. május 5-én a Hidegkúti úton 
Herczeg Ferenc villája előtt az erőlködéstől 
megszakadt és elpusztult egy ló. Ez a ló húzta 
idáig Pestről a lebombázott családi házunk 
romjai között megmaradt ingóságokkal ter-
helt kocsit velem együtt, aki akkor féléve-
sen egy ruháskosár lakója voltam. Innen már 
csak néhány száz méter volt az a villa, ahová 
édesanyám nagynénje befogadott minket. 
Így kerültem a Házba szüleimmel, bátyámmal 
és a bombázásban meghalt nővérem emléké-
vel együtt. Nem véletlenül írom a Házat nagy 
kezdőbetűvel, kiérdemelte. A XX. század tör-
ténelmét és ezzel együtt a hűvösvölgyi villák 
sorsát híven mutatják be az itt történt ese-
mények és a lakók, akik e falak között éltek. 

A Hidegkúti úton 
A Ház 1893-ban épült, a Hárs-hegy Ör-
dög-árok felé eső törmeléklejtőjén az ak-
kori Hidegkúti úton. A közelben csak néhány 
épület, a Hárs-hegyi elmegyógyintézet fő-
orvosainak villái, régi présházak és vendég-
fogadók álltak. Falaiba feltehetően beépült a 
közeli Nyéki vadászkastély nem kevés köve 
is, akkoriban ezek a romok építőanyag-for-
rásként is szerepeltek. A durván egyholdas 
telken lévő épületet a húszas évek elején 
megvette az Aradról származó Gellér Mihály, 
aki abban az időben tért vissza Magyaror-
szágra. Amerikában kitanulta a szállodaipar 
csínját-bínját. Itthoni tevékenysége alapján 
ma a magyar idegenforgalom meghatáro-
zó alakjaként tartják számon. Az Astoria, a 
Margitsziget, a Palace, a Palatinus fémjelzi 
azt, amit alkotott. A Házat nyaralónak vette 
meg, és rögtön át is alakította. Megvásárol-
ta a szomszédos telket is és a Margitsziget 
mintájára kiépített egy közel egyhektáros 
csodálatos parkot szobrokkal, medencével, 
a kerítés oszlopain kissé erotikus sellőkkel. 
Komoly üzleti és társadalmi események 
színhelye volt a Ház és annak kertje. Minden 
adva volt a különleges események és vendé-
gek fogadására. Állítólag Pacelli bíboros, a 
későbbi XII. Pius pápa is a Ház vendége volt 
az Eucharisztikus Kongresszus idején. A há-
ború rombolása nagyjából elkerülte Hűvös-
völgy épületeit, ennek köszönhetően teljes 
fényében tündökölt itt minden, amikor ebbe 
az „úri barokk” jegyeit viselő házba kibom-
bázottként megérkeztünk. 

A Vörös Hadsereg útján 
Ahogy azt a sors és a történelem diktálta, 
hamarosan megérkezett az első társbérlő, 
a Vörös Hadsereg egyik orvosa feleségével 
és kislányával, valamint a hozzájuk rendelt 
katonákkal és harci felszereléseikkel együtt. 
Első momentum volt, hogy édesanyám a 
fürdőszoba kádjának kitakarítását követően 
megtanította felszabadítóinkat a vécé hasz-
nálatára. Nekem jó dolgom volt akkor, mert 

nem egyszer kellett letörölni a szám széléről 
a katonáktól kapott csokoládé maradványait. 
Szerettek és kényeztettek. Jó sok hónap el-
telte után 1947-ben lakótársaink egy halom 
lőszert a kertben szétszórva távoztak, nem 
feledkezve meg a pincében levő ládáinkban 
tárolt holmik eltávolításáról sem. Hogy em-
lékük tovább éljen, a Hidegkúti útból Vörös 
Hadsereg útja lett. Gellér Mihály – vélhe-
tően a megpróbáltatások következtében is 
– elhunyt. A Kerepesi temetőben helyezték 
végső nyugalomra, de síremléke néhány 
év elteltével eltűnt. Vagy az értékes feke-
te gránittömb tetszett meg valakinek, vagy 
burzsujként nem volt szalonképes az akkori 
világban még a halottak között sem. A há-
zat természetesen államosították. A lakás-
hivatal a szovjetek távozásával keletkezett 
űrt azonnal elkezdte kitölteni. Elsőként két 
család érkezett a szuterénba. Ezzel a pince 
megtelt. Aztán 1952-ben bekopogtatott az 
ÁVH is, hogy a minket befogadó nagynénit, 
Gellér Mihály özvegyét, mint osztályellen-
séget kitelepítsék. Lakrészét a Nyírségből 
érkezett fiatal rendőr–szakácsnő házaspár 
foglalta el. Kialakult egy, a kornak megfele-
lően négyes társbérlet, de a ház méreteinek 
köszönhetően úgy-ahogy elfértünk. Édes-
anyám ismét oktatta a frissen érkezetteket: 
gáztűzhely, gázbojler stb., és a megszólítás a 
részéről egy úri családban nevelkedett asz-
szony szájából furcsán hangzó „elvtárs” és 
„elvtársnő” lett. A környéken itt-ott meg-
maradt a régi lakosság, elsősorban a művé-
szek, alkotók tarthatták meg lakóhelyüket. 
Sok neves ember élt itt, mint Rajnai Gábor, 
Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán, Istók János, 
Ősz Dénes és a Tárogató úti kápolnát társ-
bérlőként befogadó Fekete István. Szom-
szédaink a sváb Haszmann hentes és Govrik 
Sándor gimnáziumi tanár és családjai voltak, 
valamint Szabó Gergely volt méneskari tiszt, 
akinek a szilvásváradi lipicai ménes létreho-
zását köszönhetjük. Egy házzal arrébb lakott 
jó barátom, Simonyi Emő kiváló festőmű-
vész, aki később a Müncheni Képzőművészeti 
Akadémia professzora lett. A miénkhez ha-
sonló kolóniák alakultak a jobb időket megélt 
régi villákban. A környék lakossága erősen 
felhígult, megjelentek a szerszámos sufnik és 
a veteményesek a hajdani pázsit helyén. A fe-
nyőfák csúcsait karácsonykor rendszeresen 
ellopkodták. A Ház lassan porladozva tűrte a 
megpróbáltatásokat. 1952-ben új lakók ér-
keztek a manzárd jórészt fűthetetlen hajdani 
vendégszobáiba. Idős katolikus papok, akiket 
a közelben felszámolt szeretetotthonból de-
portáltak hozzánk. Ahogy mondják, a Ház a 
pincétől a padlásig megtelt. Az új lakók nem 
voltak akárkik. Közülük kettő nevezetes sze-
mélyiség. A Szarajevóban született Divényi 
Rezső a háború előtt a Magyar Vöröskereszt 
központi titkára, majd igazgatója volt, ön-

kéntes tábori lelkészként a Német Biroda-
lomba indult az elhurcolt magyar leventék 
fölkutatására. Szomszédjaként egy fűthetet-
len kis szobában élt és dolgozott a tudós pap-
tanár Geyer József, a magyar orgonaépítés 
nagy alakja, a Zeneművészeti Főiskola taná-
ra, Albert Schweitzer barátja. Sógora a svájci 
államelnök volt, felesége Geyer Stefi, a híres 
hegedűművész révén. Ezek a kiváló emberek 
éheztek és fáztak, de büszkén viselték sorsu-
kat. Amit tudtunk, segítettünk rajtuk. Geyer 
József szomorú sorsa még szomorúbb véget 
ért. Zongorát hangolt egy családnál, ahol 
hálából disznótorossal megetették. A nehéz 
ételekhez nem szokott gyenge szervezete 
nem birkózott meg az emésztés feladatával, 
a lakoma után holtan találtuk a szobájában. 
A számkivetettek utolsó képviselője a később 
érkezett és hatvanéves korában érettségizett 
nagy bajszú Maár József jezsuita fráter volt, 
a Ferenc kórház főkertésze. 1956-ban még 
zsúfolt volt a Ház. A szabolcsi kommunis-
ta rendőr karácsonykor a Tárogató úti ká-
polnában velünk énekelte a szent énekeket. 
Mint akkor sokan mások a hasonló sorsúak 
közül. A hosszú estéket a nagyszoba lámpá-
jának fénykörében a szomszédokkal vívott 
kártyacsaták tették elviselhetővé, egyikük 
pedig bűvésztrükkökkel szórakoztatta az 
egybegyűlteket. Bátyám mint egyetemista, 
nemzetőrként vigyázott a rendre. Édesapám, 
aki a háború előtt a Magyar Gitáregylet egyik 
megalapítója és titkára volt, nyugdíjba kül-
dése után elkezdett klasszikus gitárt oktatni. 
A Ház fogadta a tanulókat és a nagyszobánk 
nem egyszer hangversenyteremként szolgál-
va adott otthont a vizsgakoncerteknek. Sok 
jeles gitárista került ki édesapám kezei alól, 
aki jelentős szerepet játszott a magyarországi 
gitárélet fellendülésében. Ma a Józsefvárosi 

A franciakert,
az angol pázsit
és a japánkert
néhány év alatt
a semmibe
veszett
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Az idei rendkívüli évben 21. alkalommal rendezte 
meg az önkormányzat a II. kerület utcai futó- és 
kerekesszékes versenyét, a Kaptatót. Ezúttal – a 
vírushelyzetre tekintettel – új formában, Kaptató Ki-
hívás 2020 néven. Az iskolák vezetőinek a díjakat és 
okleveleket Őrsi Gergely polgármester és Varga Előd 
Bendegúz alpolgármester adta át még decemberben. 

Közel ezren teljesítették a kihívást, és kaptattak 
együtt a kerületért. A résztvevők összesen 2011 km-t 
futottak, és ajánlottak fel ezzel gyűjtött futópontokat 
kerületi iskolák és civil szervezetek részére. A prog-

ramon, az elmúlt évekhez hasonlóan, többségében 
kerületi diákok vettek részt, de több generációt is 
megmozgatott az esemény, a legidősebb résztvevő 
72, a legfiatalabb 4 éves volt. Az  iskolák közötti 
versenyt a Móricz Zsigmond Gimnázium nyerte 
(nyereménye: 150 ezer Ft, oklevél és kupa), és a 
legtöbb kilométer-felajánlást is a Móricz gimnázium 
alapítványa, a Pro Liberis Alapítvány a Gyermekekért 
kapta, díjazása: 100 ezer Ft és oklevél volt. A többi 
iskola díjazásáról és a Kaptató Kihívás 2020-ról la-
punk 2020/17-es számában olvashattak. 

Ház a Hűvösvölgyben

– Idén az első negyedévében egy egymás-
ra épülő képzési sorozatot indítok. A  téma: 
online értékesítési kampányok tervezése és 
megvalósítása. Az online kampányok lénye-
ge, hogy ha az interneten akarunk eladni va-
lamit, akkor – általában – ezt több lépésben 
tudjuk megvalósítani. Különösen igaz ez az 
összetettebb, nem impulzusjellegű termékek 
és a szolgáltatások esetében is. 

Miben különbözik az internetes vásárlás 
egy bolti vásárlástól?

Szinte mindenben, de egyvalami azonos: 
embernek akarunk eladni. Egy embernek, 
akinek vágyai, problémái, érzelmei, elvárá-
sai, korábbi tapasztalatai vannak. De minden 
egyéb különböző: a felület, a helyszín, a se-
besség, az információk mennyisége, a döntési 
folyamat, a kilépési korlát. Online értékesí-
téskor mindent ehhez kell igazítanunk. 

A legfontosabb különbség, hogy interneten 
– általában – több lépésben, egy felépített fo-
lyamaton keresztül értékesítünk. Ezt nevez-
zük értékesítési tölcsérnek is. 

Hogyan épül fel ez a több hónapos képzési 
sorozat?

A II. Kerületi Önkormányzat által tá-
mogatott online-marketing-képzések 
2021-ben is folytatódnak, mivel a jár-
vány nem teszi lehetővé a személyes 
részvételt. A részletekről Villányi Balázs 
szakértő tájékoztatott.

A legfontosabb, hogy minden képzés in-
teraktív, „megbeszélős, megcsinálós” mű-
helymunka-jellegű képzés lesz. Nemcsak az 
elméletet mutatom be, hanem el is kezdjük a 
megvalósítást. 

De lássuk röviden a tematikát! Megismer-
kedünk az online kampányok lényegével. Mu-
tatok többfajta kampánymodellt. Kiválasztjuk 
– személyre szabottan – az ideális kampány-
modellt. Megtervezünk és felépítünk értéke-
sítési tölcséreket, kampányokat. Megismer-
kedünk automatizálást segítő szoftverrel.

Lehet csatlakozni a már zajló képzéshez?
A képzések hónapról hónapra egymásra 

épülnek, de törekedni fogok arra, hogy aki 
nem tudott részt venni az előző hónapban, 
az fel tudjon zárkózni az aktuális képzéshez. 
Egy hónapban – minimum – három alka-
lommal megismétlem ugyanazt az anyagot, 
hogy mindenki találjon megfelelő időpontot. 
A képzések – tekintettel az interaktív műhely-
munka-jellegre – kiscsoportosak. A képzések 
ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

jelentkezni az onlinemarketin-
ges.hu/januar oldalon lehet. A kép-

zéseket online formában, a Google 
Meet felületén tartják.
idŐpOntOk: • január 20., szerda 9–12 
óráig • január 21., csütörtök 9–12 óráig 
• január 26., kedd 9–12 óráig.

InGyeneS

átadták a Kaptató Kihívás díjait az iskoláknak

Polgár Anikó, a Csik iskola igazgatója és Varga Előd Bendegúz alpolgármester

Zeneiskola egyik terme őrzi a nevét. A Ház-
ban az élet ment tovább. Volt, aki elhunyt, 
volt, aki elköltözött, a hatvanas évek végére 
három lakásra valóan maradtunk. Amikor a 
gulyáskommunizmus elkezdte bontogatni a 
szárnyait, beindult a környék telkeinek fel-
szabdalása, beépítése. A mi telkünk is pil-
lanatok alatt nyolc részre szakadt. Még ezt a 
korszakot megelőzően, az ötvenes évek kö-
zepén, a sok eseményt megélt teraszunktól 
tíz méterre, a franciakert legszebb részében 
felépült egy falusi sátortetős ház, eltakarva a 
kilátást a hegyek irányába. És jöttek a szür-
ke kockaházak. A szép telek nyolc épületnek 
adott helyet, elszakítva a kert fenntartását 
hajdan szolgáló üvegházat az elérhetetlen 
messzeségbe. A franciakert, az angol pázsit 
és a japánkert néhány év alatt a semmibe ve-
szett. A szobrokat, kővázákat szétlopkodták. 
A  Házat sem kerülte el a „fejlődés” szele, 
háromlakásos társasházzá alakult, és a bent 
élő megmaradt három családnak a tulajdo-
nába került. Új falak, új beosztás, a hajdani 
nagyvonalú elrendezést torz alaprajzú laká-
sok váltották fel. Beépült a padlás, lakhatási 
lehetőséget biztosítva bővülő családunknak. 
Az idősek szép lassan eltávoztak, a fiatalok 
pedig szaporodtak. A rendszerváltozás so-
rán kivonuló Vörös Hadsereg pedig vitte a 
nevét is, az utcanévtáblákon ma Hűvösvölgyi 
út szerepel. 

A Hűvösvölgyi úton 
Az Apáthy-szikláról az elmúlt 120 évben ké-
szült fényképek sora hűen tükrözi a környék 
átalakulását. A Ház, amely hajdanán büszkén 
uralta a villamossínekig terjedő területet, ma 
alig észrevehetően bújik meg néhány meg-
maradt öreg társával együtt a szürke lakó-
kockák között. A hajdani vendégfogadó a még 
élő hársfáival és törökmogyoróival, a régi 
iskola, ami ma új spanyol nyelvű fényben 
ragyog, Tóni néni háza, ahol Tamkó Sirató 
Károly lakott egy verandán, Rökk Marika vil-
lája, aminek a garázsa ma autószerelő műhely 
és sorolhatjuk még a régi veretes épülete-
ket, amiket eddig nem faltak fel a pénzéhes 
építési vállalkozások. Mert vannak, akik 
kitartanak és büszkék arra, hogy megőriz-
tek valamit a múltból, bizonyítva, milyen is 
lehetett a hajdani Nyék község romjain fel-
épült városrész, amíg a történelem, a pénz 
és az igénytelenség szele el nem sodorta 
szellemét, jellegét. A Ház – egy élet mun-
kájának köszönhetően – ma ismét családi 
tulajdonban van. Lerázta magáról az elmúlt 
75 év történetét, de nyomait viseli. Ma csa-
ládi tűzhely, menedék, bázis, szeráj. Itt fő a 
jó ebéd az iskolában megéhezett unokáknak, 
ide lehet beugrani munkába jövet-menet és 
itt lehet aludni egy kései színházi előadás 
után. Itt lehet összejönni ünnepnapokon és 
családi események okán. Lehet, hogy a falak 
kopottak, de a Ház működik. Ezt leginkább az 
tudja értékelni, aki 75 éve él itt egyhuzamban 
és az emeleti teraszról letekintve nézheti a 
kertben játszó unokákat.

Gerely Ferenc
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– A Marczibányi téri ének-zenei általános 
iskolába jártam, ami éppen abban az idő-
ben vette fel Kodály Zoltán nevét – emlékezik 
vissza Mohay Miklós. – Nagyon jó iskola volt, 
kitűnő ének- és más tárgyakat tanító taná-
rokkal. Még az olyan tanáraimra is jó szívvel 
emlékszem vissza, akiknek nem szerettem 
a tárgyait. Az országban a kecskeméti után 
ez volt a második ének-zenei iskola, ezért 
rengeteg hazai és külföldi vendég látogatott 
el ide – énektanárok, kórusvezetők – a Ko-
dály-módszert tanulmányozandó, de politi-
kusfeleségek is, például, amikor a korabeli 
jugoszláv elnök, Tito Magyarországon járt, 
felesége – Kádár János feleségével együtt – 
felkereste az iskolát. Zenei tanulmányaim is 
a később Járdányi Pálról elnevezett kerületi 
zeneiskolában indultak, itt kezdtem el csel-
lózni és szolfézst tanulni. 

Amikor megnősültem, elköltöztem a kerü-
letből, először a III., majd hosszabb időre a 
XIII. kerületben gyökereztünk meg. Néhány 
éve, ahogy a három gyermekem kiröpült, a – 
szintén énektanár – feleségemmel visszaköl-
töztünk Budára. Először tízéves koromtól ti-
zennégy éven át laktunk a kerületben, akkor a 
Budakeszi úton, ahol édesanyám egészen négy 
évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig élt. 

Ő Mohayné Katanics Mária Liszt Fe-
renc-díjas karnagy és zenepedagógus, 
akit 2009-ben II. Kerületért Emlék-
éremmel tüntettek ki. Ezek szerint 
nem esett messze az alma a fájától. 
Négyen vagyunk testvérek, mind fiúk, de 

csak én választottam a zenei pályát, ami szá-
momra egyértelmű volt. A zene azonban kö-
rülölelt minket, mindannyiunkra hatással 
volt az otthoni légkör. A testvéreim is tanultak 
zenét és a mai napig szeretik. 

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép-
iskolában zeneszerzés és gordonka szakra 
jártam. A  zeneszerzésre egy szolfézstanár 
miatt jelentkeztem, akit édesanyám nagyra 
tartott, és szerette volna, ha nála tanulok, ő 
viszont csak ezen a szakon tanított. Így hát 
két szakon végeztem, 1979-ben érettségiz-
tem és jelentkeztem a Zeneakadémiára, már 
„csak” zeneszerzés szakra, ahová felvételt is 
nyertem.

Nem készült pódiumművésznek?
Gyerekkoromtól kezdve a tanítás vonzott, 

talán mert a szüleim is ezt a hivatást válasz-
tották. Édesapám a Műegyetemen tanított an-
golt, és a nagyapám is pedagógus volt, a Rá-

kóczi gimnázium matematika–fizika szakos 
tanára. A csellónál is a tanár szakon gondol-
kodtam egy darabig. A zeneszerzői végzettség 
zeneelmélet-tanári diplomával is párosult, 
így 1983 óta a felsőoktatásban dolgozom, 
elsősorban a Zeneakadémián, ahol jelenleg 
tanszékvezető egyetemi tanár vagyok, de ta-
nítottam az ELTE Tanárképző Főiskolai Ka-
rán és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karán is.

Nagyon szeretek tanítani, a tárgyaim sze-
retete és a hallgatók lendületet, inspirációt 
adnak, és szerencsés módon van annyi moz-
gásterem, hogy nem kell ugyanazt tanítanom 
minden csoportnak.

Hogyan változtatta meg a munkáját a 
járvány?
Március óta online oktatás zajlik nálunk is, 

amit nagyon nem kedvelek. Hiányzik a sze-
mélyes kontaktus, a visszajelzés, az, hogy nem 

lehet a diákok szemébe nézni, pedig ezek el-
engedhetetlenek a tanítás folyamatában. 
Lelkileg is megterhelő ez mindkét félnek és 
a hatékonyság is messze elmarad a személyes 
oktatásétól. 

A zenei műfajok közül melyik áll önhöz 
a legközelebb?
Zeneszerzőként pályám kezdete óta a kórus-

művek vonzanak leginkább, ebben a műfaj-
ban értem el a legtöbb sikert, de írok hang-
szeres darabokat is. Közrejátszhat ebben a 
családi örökség, illetve az, hogy magam is 
hosszú ideig énekeltem kórusban. A Marczi-
bányi téri iskolában nagy kórusélet volt, ami 
egész későbbi életemet meghatározta. Zenea-
kadémista koromban a Párkai István vezette 
Liszt Ferenc Kamarakórusban énekeltem, és 
jelenleg is vezetek egy templomi kórust – igaz, 
a járványhelyzet miatt most szünetelünk.

Énekelni, főleg közösen, együtt éne-
kelni nagyon jó dolog, de nehéz meg-
magyarázni, hogy miért.
Talán mert az éneklésben lehet magunkat 

a legjobban kifejezni. Az énekhang a saját 
hangszerünk, ha énekelünk, saját magunkat 
szólaltatjuk meg, nincs közvetítőeszköz, nem 
kell kézbe venni, megfújni, megpengetni 
semmit. A  kórusban ehhez még hozzájön a 
közösségi élmény, az együtt alkotás élménye. 

Nagyon jó volna, ha az iskolákban több 
énekóra lenne, és nemcsak az előbb emlí-
tett élmény miatt, hanem mert tudományos 
vizsgálatok is igazolják, hogy a matematikai 
és nyelvi készségektől kezdve a tanulási ké-
pességekig mi mindenre van pozitív hatással 
az éneklés, a zene, és általában a művészeti te-
vékenységek gyakorlása. Érdemes már egé-
szen pici kortól erre a nevelni a gyerekeket, 
sokat énekelni velük otthon, a bölcsődékben, 
óvodákban, beoltani őket a zene és az éneklés 
szeretetével.

Beszélgetésünk egyik apropóját egy kü-
lönleges ősbemutató adja.

Száz éve nem született magyar szerző 
tollából bizánci liturgia, most azonban 
elkészült egy ilyen mű, amelyet decem-
ber közepén mutattak be, és amely-
nek komponistája dr. Mohay Miklós 
Erkel-díjas zeneszerző, egyetemi tanár, a 
Zeneakadémia Zeneelméleti Tanszékének 
vezetője. Az elsősorban kórusműveket 
író muzsikus életében legtöbbet a II. ke-
rületben élt, ma is városrészünk lakója.

A Szent Efrém Férfikar mutatta be Mohay Miklós
zeneszerző Aranyszájú Szent János Liturgiáját
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A MAGyAr KulTÚrA ünnePÉn

elhunyt Katona Katalin (1948–2020)
A bizánci liturgia egyik alapszövege, az 

Aranyszájú Szent János liturgiája évtizedek 
óta foglalkoztat. Tulajdonképpen kamasz-
koromig nyúlik vissza a történet, amikor el-
kezdtem érdeklődni az orosz irodalom iránt. 
Éveken át Tolsztojt, Csehovot, Dosztojevsz-
kijt olvastam, és ezzel párhuzamosan az or-
todox egyház, az ikonok és főleg az egyházi 
zene keltette fel az érdeklődésemet. Amikor 
a nyolcvanas években a kórussal Moszkvában 
jártunk, sok egyházzenei hanglemezt hoztam 
haza. Az utolsó lökést, hogy magam is kompo-
náljak egy ilyen művet, egy szent liturgia adta, 
amin Csajkovszkij Aranyszájú Szent János Li-
turgiája a Szent Efrém Férfikar és a Budapesti 
Énekes Iskola közös produkciójában hangzott 
el. Akkor határoztam el végérvényesen, hogy 
én is megzenésítem ezt a szöveget. Éveken át 
dolgoztam, igyekeztem elmélyedni a témá-
ban, kerestem magyar fordítást, azután fél-
retettem, újra elővettem, szóval, hosszú vajú-
dás után végül is megszületett a darab. Bubnó 
Tamás, a Szent Efrém Férfikar vezetője régi 
kollégám, együtt énekeltünk a Párkai-féle kó-
rusban. Őt kértem fel, hogy a férfikarral ad-
ják elő a Liturgiát. Az ősbemutatóra december 
közepén, egy görögkatolikus szent liturgia ke-
retében került sor, de remélem, hogy máskor 
és máshol is lesz majd lehetőség hallani. 

Milyen érzés volt meghallgatni a mű-
vet, amivel egy több évtizedes álma 
valósult meg?
Nagyon jó! Volt egy elképzelésem arról, 

hogy hogyan is fog szólni, hiszen sok kórus-
művet írtam már, de mindig egészen más élő-
ben, mint amikor zongorán játszom el. A da-
rabjaimat (ön)kritikusan szoktam hallgatni, 
és itt is azt figyeltem, mi lett jó és hol kellene 
változtatni. Ezt rögtön jeleztem is Tamásnak, 
aki azonban azt válaszolta: – Hozzá ne nyúlj!

A liturgia bemutatója egyben születésna-
pi ajándék is volt, hiszen azokban a na-
pokban kerek születésnapot ünnepelt. 
Készített mérleget ebből az alkalomból?
Mérleget nem készítettem, azzal szembe-

sültem, hogy milyen gyorsan röpül az idő – ez 
minden évtizedváltásnál kicsit mellbe vágja 
az embert. Igyekszem ugyanúgy vinni tovább 
a munkáimat, és vannak terveim is, zeneszer-
zői tervek, de ezekről nem szívesen beszélek, 
mert félek, hogy akkor nem valósulnak meg.

Lezártunk egy nehéz évet. Hogyan ké-
szül 2021-re?
2020-ban a koronavírus, a betegségtől való 

félelem behálózott és tönkretett sok mindent, 
a munkát, az emberi kapcsolatokat, a kikap-
csolódást. Én azt remélem, hogy ebben az év-
ben úrrá lehetünk a járványon, ugyanakkor 
azt is gondolom, hogy az életünk nem lesz 
ugyanolyan, mint korábban. Talán lehet po-
zitív hozadéka is a pandémiának, ha tanulunk 
belőle valamit. Talán nem lesz olyan öntelt a 
világ, talán kicsit elgondolkodik az ember 
azon, hogy nem uralhat mindent. 

Péter zsuzsaNNa

Életének hetvenharmadik évében elhunyt Katona 
Katalin Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész, a Magyar 
Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. Ráckevén 
született 1948. január 3-án. Általános és középiskolai 
tanulmányait is ott folytatta, majd 1966-tól 1968-ig 
az Állami Pénzverő Szakmunkásképzőjébe járt Buda-
pesten. Az Állami Pénzverőnél cizellőrként dolgozott, 
majd 1970 és 1975 között a Magyar Iparművészeti 
Főiskolán tanult. 

1975-tól tagja volt a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének (korábban Művészeti Alap). 
Ő készítette a megújult és 2014-ben átadott Pesti 
Vigadó – a Magyar Művészeti Akadémia székháza 
– jelképes kulcsát.

Alkotói pályájának kezdetén főleg szelencéket, 
dobozokat, gyertyatartókat, íróasztalkészleteket ké-
szített. Az ezt követő időszakban napjainkig munkái 

közé kisplasztikák, reliefek, érmek, plasztikák sorol-
hatók. Ezek témája kezdetben az emberi érzelmek 
megjelenítése volt, majd később történelmi tárgyú 
alkotások születtek. A  legutóbb létrejött plaszti-
kákban a nagy kultúrákkal kapcsolatos gondolatait 
fogalmazta meg.

Katona Katalin – művészeti alkotói pályájához 
kapcsolódóan – Ötvösművészeti Biennálé elneve-
zéssel rendszeres közösségi bemutatkozást indított 
el, amelynek 1996–2004 között a ráckevei Savo-
yai-kastély adott otthont, 2007 óta pedig a Klebels-
berg Kultúrkúria.

Munkája elismeréseként elnyerte a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egyesülete (MAOE) Millenniumi 
Nagydíjat (2002), a Ferenczy Noémi-díjat (2001), 
2013-ban a IX. Ötvösművészeti Biennálé MMA-díját.

Forrás: MMa.hu

A Klebelsberg Kultúrkúria Télesti muzsika a Kultúrkúriában 
címmel hirdet koncertsorozatot – egyelőre az online térben, 
hogy ebben a nehéz időszakban is szép programokkal ked-
veskedjen közönségének. Január 10-én a zenebarátok már 
meghallgathatták a művelődési központ hagyományos újévi 
koncertjét, a következő hangversenyek mindig vasárnap 
délután 17 órától kezdődnek: JANUÁR 17-én, 24-én és 
31-én. A január 24-i koncert a magyar kultúra napjához 
kapcsolódik, válogatást hallhatnak a Hubay Társaság 
előadásaiból Évfordulók nyomában címmel. A koncerteket 
felvételről közvetítik, ingyenesen megtekinthetők.

online hangversenyek a Kultúrkúria oldalán

Az újévi koncerten közreműködött 
a Duna Szimfonikus Zenekar Deák 
András vezényletével

2019-ben az Ötvösművészeti Biennálé megnyitóján a Klebelsberg Kultúrkúriában

JANUÁR 22-én ünnepeljük a magyar kul-
túra napját annak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a 
Himnusz kéziratát. Az évforduló alkalmából 
minden évben számos kulturális és művészeti 
rendezvényt szoktak tartani az országban, a 
fővárosban és kerületünkben is.

Idén azonban ez az ünnep is másmilyen 
lesz, hiszen nem lesz lehetőségünk szemé-
lyesen elmenni egy régóta vágyott színházi 
előadásra, meghallgatni egy szép koncertet, 
beülni egy jó filmre, részt venni egy izgal-
mas irodalmi esten vagy kiállítás-megnyitón. 

Nem kell azonban kultúra nélkül marad-
nunk ezen a napon sem – ha mást nem, hát 
elővehetünk egy könyvet, hallgathatunk 
otthon is zenét, de segítségünkre van az 
online tér is. Érdemes figyelemmel kísérni a 
kulturális intézmények, köztük a II. kerüle-
tiek honlapját és közösségi oldalát, ahol több 
színvonalas online program közül választhat-
nak a magyar kultúra barátai. Így például a 
Klebelsberg Kultúrkúria Facebook-oldalán 
JANUÁR 22-én délelőtt 10 órakor a Miszt-
rál együttes 20 éves jubileumi koncertjéből 
láthatnak összeállítást.
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Közbiztonságunkért dolgozó rendőröket díjaztak

Az év rendőre díjat vezetői kategóriában 
Móré Szabolcs rendőr alezredes, bűnügyi ka-
tegóriában Vigh László rendőr főtörzszászlós 
vehette át, rendészeti kategóriában pedig 
Szobolovszki Dávid rendőr törzsőrmester 
lett a kitüntetett.

Az önkormányzat a BRFK II. kerületi 
Rendőrkapitányság további negyven mun-
katársát pénzjutalomban részesítette.

A polgármesteri hivatalban megtartott 
eseményen részt vett Őrsi Gergely polgár-
mester, a II. kerület rendőrkapitánya, Seres 
Ernő rendőr ezredes, Varga Előd Bendegúz 
alpolgármester és Berg Dániel alpolgármes-
ter, valamint Szalai Tibor jegyző.

A polgármester gratulált a kitüntetettek-
nek és minden II. kerületi lakó nevében 
megköszönte az egész éves áldozatos mun-
kát, hangsúlyozva, hogy az idei esztendő a 
koronavírus-járvány miatt még több ki-
hívást hozott a rendőri állománynak, de 
a munkatársak a feladatot gördülékenyen 
végezték.

December 18-án adták át az önkormány-
zat Az év rendőre elismeréseit három 
kategóriában is, a II. kerületi Rendőr-
kapitányság negyven munkatársa pedig 
jutalomban részesült.
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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.

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

viGh lászló rendőr főtörzszászlós
A közlekedésrendészeten kezdtem a pályát 1988-ban, először járőrként, majd baleset-
helyszínelő technikusként. 1994-ben érkeztem a II. kerületbe nyomozói beosztásba. 
1997-től vagyok csoportvezető, 2016-ig a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményekre 
szakosodott nyomozói csoportot vezettem, azóta a kiemelt bűncselekményekkel – mint 
a betöréses és besurranásos lopás, rablás, gépkocsilopás és -feltörés – kapcsolatos nyo-
mozásokat vezetem és irányítom a kollégákat. Nagyon megtetszett a hivatás, a sajátos 
életérzés, mintha nekem találták volna ki. Az egyik legjobb része a munkának, amikor 
egy-egy elkövető közelébe kerülünk, újabb információkat tudunk meg, és ezáltal fel 
tudjuk deríteni a bűncselekményeket. A kerületben szakmai és emberi szempontból is 
folyamatosan jó a csapat és a rendőri vezetés.

szObOlOvszki dávid rendőr törzsőrmester
– Már gyerekkoromban szerettem volna ezt a hivatást vá-
lasztani. 2009-ben lettem rendőr, akkor a Bevetési Főosztály 
munkatársa voltam, majd 2013-ban kerültem át a II. kerületi 
Rendőrkapitánysághoz, ahol azóta is dolgozom. Számos beosz-
tásban láttam el feladatot, például objektumőrként, járőrként, 
járőrvezetőként és járőrparancsnokként egyaránt. Munkám 
elismeréseként többször vehettem át önkormányzati jutalmat, 
főkapitányi elismerést, és most az a megtiszteltetés ért, hogy 
rendészeti kategóriában az év rendőre lehettem. A II. kerületben 
nagyon jó dolgozni, köszönhetően a tapasztalt és összeszokott 
csapatnak és a jó vezetésnek. Nemcsak munkahelyem, hanem 
a magánéletem is a városrészünkhöz köt, hiszen itt élek fele-
ségemmel, Edinával, és 3 és fél éves lányommal, Liával.

móRé szAbOlcs rendőr alezredes
– 1998-tól vagyok rendőr és azóta a II. kerületben szolgálok. 
Végigjártam a ranglétrát, a legkülönbözőbb beosztásokat a moz-
góőrségtől a körzeti megbízotti munkán át az alezredesi rangig, 
mindig a közrendvédelmi szakterületen. 2007-ben kaptam tiszti 
kinevezést, 2009-től vagyok osztályvezető a Rendészeti Osztályon. 
Az idők folyamán stabil, jó rendőri állomány alakult ki nálunk, ami 
meglátszik a jó eredményeken, illetve hatékony együttműködést 
sikerült kialakítanunk a társszervekkel és az önkormányzattal. 
A nagy II. kerület érdekes terep, és nagyon sokrétű feladatot ad. 
Nem vonzott az egyenruha ifjú koromban, mint sokakat, de meg-
tetszett a sokszínű kihívás. A II. kerület a szívemhez nőtt, nemcsak 
rendőrként ismerem jól, hanem magánemberként, szabadidőmben 
is sokat vagyok itt és veszek részt helyi programokon.

Ki van a maszk mögött? 

Varga Előd Bendegúz, Szobolovszki Dávid, Vigh László, Őrsi Gergely, Seres Ernő,
Móré Szabolcs, Szalai Tibor és Berg Dániel a díjátadáson

A rendőrség ajánlásokkal segíti a kiskereskedelmi egységek tulajdonosait és al-
kalmazottjait a vírushelyzetben megváltozott körülmények miatt. A maszkviselés 
a járvány idején kötelező, de az arctakarás egyben alkalmat nyújt a bűnözők 
számára, hogy bűncselekményeket, például bolti rablásokat kövessenek el. A ke-
reskedelmi egységek közül a kisebb, egy-két főt foglalkoztató üzletek – például 
dohányboltok, gyógyszertárak, lottózók – vannak leginkább veszélynek kitéve.

A rendőrség a www.police.hu oldalon nyújt tanácsot az üzlettulajdonosoknak 
és alkalmazottaknak a rablások megelőzésére, valamint rablás esetére.

A grafikus elemekkel kiegészített – akár ki is lehet nyomtani és pult mellé 
tenni – tájékoztató miden kisebb üzlet számára hasznos információkat nyújthat. 

Rablás esetén haladéktalanul hívják a rendőrséget az ingyenesen hívható 
112-es segélyhívó számon, a bejelentés után pedig az üzlet munkatársa várja 
meg a rendőröket, akiknek kiérkezéséig a helyszínen senki se nyúljon semmihez.
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A Rózsadomb Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(POTE) Ruszti úti laktanyá-
jában adták át a II. Kerületi 
Közbiztonsági Alapítvány 
díjait, melyeket idén elő-
ször támogatott a Demján 
Sándor Alapítvány. A ja-
nuár 5-i eseményen a négy 
díjazottnak Őrsi Gergely pol-
gármester és Szabó Gyula 
alpolgármester gratulált, a 
pénzdíjjal is járó elismeré-
seket Farkas Alpár kurató-
riumi tag adta át.

A rendhagyó körülmé-
nyek között, az udvaron tar-
tott díjátadón Őrsi Gergely 
köszöntötte a résztvevőket, 
mindenkinek megköszönve 

a munkáját. Mint mondta, a 
közel tizenegy éves egyesü-
let önkénteseinek munkája 
egész Budán kiemelt jelen-
tőségű. – Nemcsak azért, 
mert nélkülözhetetlen a 
segítségük, hanem azért is, 
mert tudjuk, mindig szá-
míthatunk rájuk. 

Szabó Gyula alpolgár-
mester, aki az elmúlt évben 
néhányszor meglátogatta a 
csapatot, figyelemreméltó-
nak nevezte munkájukat és 
sok sikert kívánt a továb-
biakhoz.

A II. Kerületi Közbiztonsá-
gi Alapítvány nevében Farkas 
Alpár örömét fejezte ki, hogy 
egy civil alapítvány végre tá-

mogatja az önkéntes tűzoltók 
csapatának munkáját. 

Rozsos Zsolt, az egyesület 
vezetője köszönetet mondott 
a polgármesternek, a képvi-
selő-testületnek és a II. Ke-
rületi Közbiztonsági Alapít-
ványnak a támogatásért és a 
működésükhöz nyújtott se-
gítségért. Hozzátette, nehéz 
volt a csapat tagjai közül ki-
választani a legjobbakat, de a 
díj méltó elismerése annak 
a munkának, ami nemessé 
teszi a lelkeket.

Az eseményen mások 
mellett részt vett Kuhárné 
Csonka Júlia, a II. Kerületi 
Közbiztonsági Alapítvány 
titkára is. zsé
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pAsARéti páduAi szent AntAl-templOm: a jár-
vány miatti korlátozások alatt a szentmisék időpontjai: 
hétköznap 7 és 18 óra, szombaton 7, 17 és 18 óra, vasárnap 
7, 8.30, 10, 11.30, 16.30 és 18 óra. Gyóntatás este a misék 
idején. Szentségimádás minden hétköznap 7.30–18.45-ig. 
Minden esti szentmise, zsolozsma és szentségimádás a 
plébánia YouTube-csatornáján követhető. JANUÁR 29.: 
a jegyesoktatásra való jelentkezés határideje. Február 1-je 
és május 14. között a laudes 6.30-kor kezdődik. FEBRUÁR 
2.: Jézus bemutatása a templomban, a megszentelt élet 
napja, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. További 
információk: www.pasaretiferencesek.hu, e-mail: pasap-
leb@gmail.com (1026 Pasaréti út 137.).
pAsARéti RefORmátus templOm: a  járvány-
helyzet feloldásáig az istentiszteleteken csak online lehet 
részt venni vasárnaponként 10, csütörtökönként 18 órai 
kezdettel. Elérhető a refpasaret.hu honlapon az Élő adás 
rovatból. Gyermek-istentisztelet vasárnaponként 9 órától 
a YouTube-on „Refpasarét Gyerekek” keresőszavakkal. 
Az iratmisszió személyesen felkereshető kedden 10–12 
óra, csütörtökön 16–18 óra, vasárnap 9–10 óra között. 
Aktuális információk a www.refpasaret.hu oldalon talál-
hatók (1026 Torockó tér 1.).
sARlós bOldOGAsszOny-templOm: a hétköznap 
6.30 órai, a vasárnapi 10.30 órai szentmisék online kö-
vethetők a plébánia (ujlakitemplom) YouTube-csatornáján 
(honlap, www.ujlakitemplom.hu). Online bibliaóra hétfőn-
ként 19 órakor. A plébániai iroda fogadóórái hétfőn és 
pénteken 10–12 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 
16–18 óra között. Tel.: (06 1) 335-3573), további informá-
ció a www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
budAi GöRöGkAtOlikus templOm: Szent Liturgia 
vasárnaponként 9 és 11 órakor (interneten közvetített) és 
17.30-kor, hétköznapokon 17.30-kor. FEBRUÁR 2-án 
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 9 és 17.30 órakor 
lesznek szentmisék gyertyák és mécsesek megáldásával. 
Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30 óráig (1027 
Fő u. 88.). GöRöG GödöR: hittanóra és közösségi 
összejövetel keddenként 19 órakor az egyetemista kor-
osztálynak, a középiskolásoknak péntekenként  18 órakor 
(Pengő köz) honlap: www.gorogkatbuda.hu.
budAváRi evAnGélikus templOm: imahét a 
Krisztus-hívők egységéért január 17–24. között. Az imahét 
bibliai alapvetése: „Maradjatok meg szeretetemben és 
sok gyümölcsöt teremtek.” (János 15, 5-9.). Ökumeni-
kus imaalkalmak JANUÁR 18-án, 19-én és 20-án, 
mindhárom este 18.00 órakor kezdődnek. Első este, hétfőn, 
református igehirdető lesz Illés Dávid esperes személyé-
ben. Kedden evangélikus igehirdető lesz Péter Zoltán 
személyében. Szerdán katolikus igehirdető lesz Tampu 
Ababei József krisztinavárosi plébános személyében (1014 
Táncsics M. u. 28.).

Hírek, események
templomainkban

A 29 éves szAbó ádám 2015 áprilisában került az egyesülethez barátnője, későbbi felesége biztatására. 
– Vas megyéből jöttem a fővárosba tanulni, de 18 évesen otthon már önkénteskedtem. Mindig is tűzoltónak 
készültem, de akkoriban nem volt felvétel, így előbb elvégeztem egy kétéves ápolói képzést, és mivel nagyon 
megtetszett, a mentőtiszti képzést is. Utána lettem hivatásos tűzoltó. Jelenleg a honvédségnél egészségügyi 
kiképző tiszt, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál mentőtiszt vagyok. Itt, a POTE csapatában az 
egészségügyi képzés részét vállalom. A srácoknak tanítom többek között a mentés, a kötözés, a vérzés-
csillapítás, a betegmozgatás alapjait, az alapszintű újjáélesztést, a félautomata defibrillátor használatát.

Gyerekkorom óta mindig is olyan ember akartam lenni, aki ha látja a bajt, nemcsak videózgat, szemlé-
lődik, hanem tevékenyen közbe tud lépni, segíteni tud. A tűzoltás és a mentés az, ami ezt lehetővé teszi 
számomra. Ilyen szintű elismerés még nem volt az egyesület történetében, hatalmas megtiszteltetés, hogy 
első körben engem is jelöltek. A családom, a feleségem is nagyon büszke rám.

szAbó ádám önkéntes 
tűzoltó. Öt éve az egyesület 
tagja. Tavaly megszületett a 
kislánya, de családja tovább-
ra is támogatja, hogy hetente 
egyszer szolgálatot adjon a II. 
kerület lakosság biztonságáért. 
Mentőtisztként sokat tesz a 
csapattagok képzéséért, amivel 
más emberek életét többször 
is meg tudták menteni.

Rácz ROlAnd önkéntes 
tűzoltó két éve tagja az egye-
sületnek, fiatal kora ellenére – 
19 éves – a közösség oszlopos 
tagja. Egy éve egy 11,5 kilós 
gázpalackot hoztak ki társá-
val egy Úri utcai épület égő 
lakásából, amivel megelőzték 
a műemléki védettségű épü-
let felrobbanását. Szakmai 
előmenetele kiváló.

ROcskAi lász-
ló polgárőr öt éve 
erősíti a csapatot, 
kiváló kapcsolato-
kat ápol a lakosság-
gal, sokat tesz a ter-
mészetvédelemért, 
a rendőrséggel való 
együttműködésért 
és tolmácsként is 
közreműködik.

wild GeRGely 
önkéntes tűzoltó 
és polgárőr öt éve 
tagja az egyesület-
nek, tavaly szüle-
tett meg a kisfia, 
ennek el lenére 
messziről, Eszter-
gomból jár szol-
gálatba, a csapat 
oszlopos tagja.

Akinek a munkáját elismerték

idén rendhagyó
Házasság hete lesz

A Házasság hete 2021-es nagykövete Pálúr 
János orgonaművész és felesége, Pálúr Kor-
nélia. Az idei hét mottója: „Ezerszer is igen!”. 
Magyarországon immár 14. alkalommal ren-
dezik meg a Házasság hete országos rendez-
vénysorozatot FEBRUÁR 7. és 14. között, a 
vírushelyzetre tekintettel rendhagyó körül-
mények között: a legtöbb eseményt online 
lehet követni, és vissza is lehet nézni majd. 
Bővebb információk az esemény weboldalán 
(hazassaghete.hu) és Facebook-oldalán.

Jutalom a segítőknek
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A mindenkori közszolgáltatónak gáztüzelés esetén kétévente egyszer, míg szilárd tüzelés esetén 
évi egy alkalommal kell elvégeznie az égéstermék-elvezetők ellenőrzését és szükség szerinti 
tisztítását. Minden kéménytípus esetében négyévente műszaki felülvizsgálatot végez a szolgál-
tató. A társasházi és lakásszövetkezeti ingatlanok esetében a munkálatokat külön megrendelés 
nélkül, előre ütemezett időpontokban, ún. sormunka jelleggel végzik. A munkavégzés tényle-
ges időpontjáról legalább 15 nappal korábban értesítik az ügyfeleket. 

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 kérdésekre 
szakértő ügyvéd segítségével válaszolnak. Amennyi-
ben a felvetett kérdés vagy téma közérdeklődésre 
tarthat számot és Ön hozzájárul, a válasz a Budai 
Polgárban is megjelenhet (természetesen a konk-
rét részletek nélkül). A kérdésekre adott válaszok 
tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a szemé-
lyes ügyvédi konzultációt. A kapott információkat 
mindenki saját felelősségére használhatja fel.

– a II. Kerületi Önkormányzat
ingyenes jogsegélyszolgálata

Jogi iránytű

• A demOkRAtikus kOAlíció II. kerületi 
irodája (1024 Szilágyi Erzsébet fasor 45/a) kedd, 
szerda, csütörtök 16–18 óra között tart nyitva. Tele-
fon: (06 1) 249-4000, www.facebook.com/dk2.ker.
• A fidesz II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly 
u. 13/b) hétfőn és szerdán 10–18 óráig, kedden és 
csütörtökön 8–15 óráig, pénteken 9–14 óráig tart 
nyitva. Telefonszám: (06 1) 212-5030. inGyenes 
jOGi tAnácsAdás a Fidesz II. kerületi szer-
vezeténél szerdánként 16–18 óra között. Telefon: 
(06 1) 212-5030.
• A kdnp II. kerületi irodája (1024 Keleti K. u. 
29.) elérhetőségei: e-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, 
web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/
kdnpbp2
• képviselŐi iROdA: Varga Mihály (a 4-es 
számú választókerület országgyűlési képviselője) 
irodája hétfőn 12–16, szerda 13–17, pénteken 9–13 
óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: 
(06 20) 355-8199).
• A mAGyAR kétfARkÚ kutyA páRt ön-
kormányzati képviselője, Juhász Veronika fogadó-
órát előzetes egyeztetés alapján tart: vejuhasz@
gmail.com, (06 30) 782-0479. „Intergalaktikus 
Pártfőhadiszállás és Közösségi Oxitocin rakétagyár: 
1142 Teleki Blanka utca 6.”
• A mOmentum II. kerületi szervezetének el-
érhetőségei: bp2@momentum.hu, www.facebook.
com/Momentum2ker/
• Az mszp II. kerületi szervezetének elérhetősége: 
telefonszám: (06 30) 164-4449, e-mail: bp02@mszp.
hu, Facebook: www.facebook.com/mszp2 inGye-
nes jOGi és munkAjOGi tAnácsAdást 
tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes be-
jelentkezés a (06 30) 164-4449-es telefonszámon. 
Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
• A páRbeszéd mAGyARORszáGéRt helyi 
képviselői előzetes időpont-egyeztetéssel tartanak 
fogadóórát. Kovács Márton: (06 30) 573-9033, 
Perjés Gábor: (06 20) 951-6666.

Honfi György
Budapest, 2015
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Világos indul és 2 lépésben mattot ad

A megfejtés:

Világos első lépése: 1.Ba8! 
Sötét három helyre is mehet a királyával:
1… Kb7-re 2.Fd5 matt;
1... Kb5-re 2.Fd7 matt;
1... Kd6-ra 2.Ba6 matt  
következik.

A fenti feladványt a Budai Polgár c. újság 2021. január 17-én megjelenő számába küldöm. Budapesten, a
II. kerületben készítettem 2015-ben, az IPM 2016/6. számában már korábban megjelent.

Honfi György

 

Kedves olvasóink!
Új sorozatot adunk közre, 

amelyben kétlépéses sakkfel-
adványokat oldhatnak meg. 
A megfejtés az első lépés, ezt 
kell beküldeni szerkesztősé-
günknek. A  megoldásokat 
mindig a következő lapszám-
ban közöljük. A két nyertest 
sorsolással választjuk ki, akik 
Honfi György kezdőknek, il-
letve haladóknak szóló Sakk 
példatárát kapják.

beküldési határidő: 2021. feb-
ruár 4-ig.

E-mail-cím: szerkesztoseg@
budaipolgar.hu, a levél tárgyá-
ba írják be: Sakkfeladvány (eset-
leg postai úton: Budai Polgár, 
1022 Budapest, Bimbó út 1. ).

Jó gondolkodást kívánunk! 

világos indul és két lépésben mattot ad.

A fővárosi közgyűlés tavaly december 18-i határozatában döntött arról, hogy a fővárosi ön-
kormányzat és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. között meglévő közszolgáltatási 
szerződés hatályát 2021. április 30-ra módosítja, a lakossági kémények ellenőrzését ezt köve-
tően a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság fogja ellátni.

Az idei kéményellenőrzések kerületekre lebontott tervezett ütemezése megtalálható a www.
kemenysepro.hu/hu/szolgaltatasok/kozszolgaltatas/kemenyellenorzes oldalon.

Ingatlan típusa A kéményellenőrzés módja

Társasház, lakásszövetkezet Sormunka jelleggel (a közszolgáltató által megadott idő-
pontban kötelezően)

Egylakásos ingatlan (családi ház) magántulajdonban, be-
jegyzett székhely, telephely, fióktelep nélkül Önkéntes megrendelés alapján

Egylakásos ingatlan (családi ház) gazdálkodó tulajdoná-
ban vagy bejegyzett székhellyel, telephellyel, fiókteleppel Kötelező megrendelés alapján

Egyéb, nem lakhatás célját szolgáló ingatlan Kötelező megrendelés alapján

Honfi György 2015-ben készült sakkfeladványa

Az idei kéményellenőrzésekről
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BuDAPeST FővároS KorMányHIvATAlA II. KerüleTI HIvATAlA

Ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik.

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

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

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,
e-mail: gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu

hAjléktAlAn személyeket seGítŐ szeRvezetek. Budapesti hajlékta-
lanellátó 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)

hA pAtkányt észlel, bejelentheti a főváros megbízásából eljáró RNBH Konzorcium honlapján 
keresztül (www.rnbh.hu), vagy a (06 70) 364-6531-es számon, illetve a patkanyirtasbudapest@
gmail.com e-mail-címen. Az irtás a lakosoknak díjmentes.

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:
https://e-onkormanyzat.gov.hu
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

Az önkormányzat ügyfélszolgálatai csak előre egyeztetett 
időpontra fogadják az ügyfeleket. csak lázmérés után, 

maszkot használva lehet ügyet intézni!

A képviselŐk eléRhetŐséGei

őrsi Gergely polgármester Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail: polgarmester@masodikkerulet.hu

dr. varga előd Bendegúz
főállású alpolgármester
(költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport)

Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail:
Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu

Berg Dániel alpolgármester
(nemzetközi kapcsolatok, EU-s források,
okos kerület, kultúra, digitalizáció és innováció)

Telefon.: (06 30) 310-0359,
e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

Kovács Márton alpolgármester
(oktatás és szociális ügyek, környezetvédelem,
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok)

Telefon: (06 30) 573-9033,
e-mail: Kovacs.Marton@masodikkeru-
let.hu

Szabó Gyula alpolgármester
(vagyongazdálkodás, közbiztonság, kerületfej lesztés)

Telefon: (06 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

1. vk.: Kiss roland Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 20) 426-2408,
e-mail: Kiss.Roland@masodikkerulet.hu

2. vk.: dr. Tompa jános
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 626-9900,
e-mail: drtompa@t-online.hu

3. vk.: Besenyei Zsófia
MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 164-4449,
e-mail:
Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu

4. vk.: Gál Andrea
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 255-2192,
e-mail: Gal.Andrea@masodikkerulet.hu

5. vk.: Majoros András Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 20) 529-0589,
e-mail: majoros.andras@momentum.hu

6. vk.: dr. varga előd Bendegúz
MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail:
Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu

7. vk.: Szabó Gyula
DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

8. vk.: Perjés Gábor Párbeszéd Magyarorszá-
gért, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség 

Telefon: (06 20) 951-6666
e-mail: perjes23@gmail.com

9. vk.: dr. Gór Csaba
Fidesz–KDNP

Tel.: (06 1) 212-5030 irodai nyitvatartási idő-
ben, e-mail: e-mail: info@gorcsaba.hu

10. vk.: Tóth Csaba róbert
LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 70) 224-4178,
e-mail: csaba.robert.toth@gmail.com

11. vk.: Kovács Márton Párbeszéd Magyaror-
szágért, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség 

Telefon: (06 30) 573-9033,
e-mail:
Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

12. vk.: dr. Csabai Péter
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 20) 932-2925,
e-mail: drcsabaip@gmail.com

13. vk.: Makra Krisztina
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 1) 212-5030
(Fidesz II. kerületi Iroda),
e-mail: makra.kriszta@gmail.com

14. vk.: Csere István
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 1) 212-5030
(Fidesz II. kerületi Iroda),
e-mail: Csere.Istvan@masodikkerulet.hu

Berg Dániel
Momentum, listás képviselő,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 310-0359,
e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

dr. Biró Zsolt
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 30) 421-0953,
e-mail: Biro.Zsolt@masodikkerulet.hu 

ernyey lászló
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 70) 333-8990,
e-mail: laszlo.ernyey@gmail.com

juhász veronika Anna
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, listás képviselő

Telefon: (06 30) 782-0479,
e-mail: vejuhasz@gmail.com

némethy Béla
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 20) 989-0478,
e-mail: Nemethy.Bela@masodikkerulet.hu

riczkó Andrea
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 70) 581-6339,
e-mail: andrea@riczko.hu

Dr. Szalai Tibor
jegyző

Telefon: (06 1) 346-5429,
e-mail: Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP) or szág gyű lé si 
képviselő, 3-as számú választókerület

Telefon: (06 1) 375-7411,
e-mail: hegyvidekifidesz@fidesz.hu

varga Mihály (Fidesz–KDNP) or szág gyű lé si
képviselő, 4-es számú választókerület

Telefon: (06 20) 355-8199,
e-mail: varga.mihaly@fidesz.hu

A II. Kerületi Önkormányzat képviselőivel telefonon vagy
e-mailben vehetik fel a kapcsolatot, az alábbi elérhetőségeken.

veszélyhelyzeti telefOnOs üGyelet. A II. Kerületi Önkormányzat Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központja készenléti telefonos ügyeletet biztosít, ami bármilyen 
veszélyeztetettség esetén hívható. A felmerülő krízishelyzetekben azonnali, szakszerű 
segítségnyújtást, tanácsadást vagy tájékoztatást kaphatnak. A készenléti ügyelet 
telefonszáma: (06 70) 455-1776, hívható munkanapokon 18 órától reggel 8 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 0–24 óráig.
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A rejtvény fősoraiban Abraham Lincoln szavait rejtettünk 
el. Megfejtőink között Verrasztó Gábor: A Fény utcai piac című 
kötetét sorsoljuk ki. Várjuk megfejtéseiket „Budai Polgár rejtvé-
nye” megjelöléssel elsősorban e-mailben a peter.zsuzsanna@
budaipolgar.hu címre, esetleg postai úton a 1022 Bimbó út 1-5. 
címre legkésőbb 2021. február 7-ig.
A 2020/17. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Későn érő 
szerelem nagy kamatot követel.” A helyes megfejtést beküldők 
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az oázis 5000 
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek: 
Bakonyiné lovrics ágnes, Balázs Gyula és Cziráki 
Dóra. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük el. 

Csúcstechnológia a fogbeültetésben

Az implantáció a fogbeültetés legmoder-
nebb módja, azonban a végeredményre a 
műtétből adódó gyógyulási idő miatt hó-
napokat kell várni. Az időfaktort kiiktatva 
egy olyan

svájCi-belga
CsúCsteChnológiát

alkalmazunk,

amelynek segítségével nullára csökkentve 
a várakozási időt, már egyetlen alkalom 
után, foggal távozhatnak pácienseink. 
Az alapos anamnézis után a 3D nyomtató 
által készített precíz sablonnak köszönhe-
tően a behelyezett implantátum mérnöki 
pontossággal kerül a helyére, mindez met-
szés és varratok nélkül.

miért gondolják, hogy ez a csúcs?
• tűpontos beültetés metszés nélkül
• azonnali végeredmény
• élethosszig tartó garancia
• altatásban is elérhető

maXimális
vÍRus elleni

vÉDelem
milyen óvintézkedéseket alkal-
maznak rendelőkben a koronaví-
rus ellen?
•  az intézmény egész területén folyamato-

san légtisztító berendezés üzemel,
•  rendszeresen ózonnal fertőtlenítünk, ez-

zel steril környezetet biztosítva,
• belépés előtt kézfertőtlenítés,
•  rendelők előtt elhelyezett lábzsák auto-

mata,
•  kezelés előtt hyperol oldattal való öblö-

getés, illetve arctörlés.

A járvány terjedésével a professzionalitás 
mellett jogos elvárás lett a még körülte-
kintőbb, és még biztonságosabb ellátás, 
valamint a kockázatmentes munkavégzés. 
Minden lépést megtettünk annak érdeké-
ben, hogy ezt biztosítsuk pácienseink és 
munkatársaink számára.

telefonszám: (06 30) 9511-511
www.roseimplantcenter.hu

Beszélgetés dr. Memari Masouddal, 
a Rose Implant Center implantológu-
sával, vezető fogszakorvosával.

FiX Fogak azonnal

SvájCI
maximalizmussal

Verrasztó Gábor:
A Fény utcai piac
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 ÁLLÁS-MUNKA 
FOGTECHNIKAI LABOR KERES MEGBÍZHATÓ, 
MUNKÁJÁT PONTOSAN VÉGZŐ MUNKAVÁLLA-
LÓT KÉZBESÍTŐI, ILLETVE FUTÁRI MUNKÁRA. 
TEL.: 06 20 449-4251, +36 20 4494251

A KÖZSÉGHÁZ UTCAI ÓVODA óvodapedagógust 
és irodai adminisztrátort keres. Jelentkezni az 
ovoda.kozseghaz@ecom.hu címen vagy a 06 20 
225-4428-as telefonon lehet.

A II. kerületi Bolyai Utcai Óvodába óvoda-
pedagógust keresünk 8 órás munkaidőbe. 
Nyugdíjas kollégát is szívesen fogadunk. Bé-
rezés: pedagógus bértábla szerint, kerületi 
illetménykiegészítéssel. Jelentkezni önélet-
rajzzal, elektronikus úton az ovoda.bolyai@
ecom.hu e-mail címen, vagy telefonon 10-16 
óra között a 06 20 945-8158-as számon az 
óvodavezetőnél lehet.

 INGATLAN 
A Váry köz 18-ban tulajdonostól eladó újonnan 
kialakított tetőtéri lakás, 81 m²-es kert, tárolók, 
két autóbeállóval. Irányár: 87 M Ft. Tel.: 06 20 
421-5438

ELADÓ A II., SZERB ANTAL UTCÁNÁL, KER-
TES TÁRSASHÁZBAN 41 m²-ES, MÁSFÉL 
SZOBÁS, TÉLIKERTES, KERTKAPCSOLATOS, 
CSENDES LAKÁS. (INGATLANOSOK KIZÁR-
VA.) TEL.: +36 20 460-1376

Pesthidegkúti családi házban három számítógép 
munkahelyes 19 m2 iroda teakonyha, WC, mos-
dó, különálló lépcsőházzal és gépkocsi parkoló 
használattal kiadó. Tel.: +36 20 944-2077

 EGÉSZSÉGÜGY 
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gondo-
zás, akár 24 órában, mindez otthonában. Tel.: 
06 30 870-5287

GERONTO-MED IDŐSEK OTTHONA. TELJES 
KÖRŰ ELLÁTÁS ÁTMENETI VAGY TARTÓS 
BENTLAKÁSOS ELHELYEZÉSSEL, VALAMINT 
KÓRHÁZI UTÓKEZELÉS ÉS REHABILITÁCIÓ. 
2700 CEGLÉD, TÖRTELI ÚT 14. TEL.: 06 30 
535-2505

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, LEFOLYÓK, SZIFONOK, 
MOSDÓK, KÁDAK TISZTÍTÁSA. VÍZSZERELÉS. 
TEL.: 06 30 282-5677

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐ-
TELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 
655-8074

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSA-
POK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES 
KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 980-7564

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, VÉCÉ-
TARTÁLYOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. MOSÓ-, 
MOSOGATÓGÉPEK BEKÖTÉSE. INGYENES 
KISZÁLLÁSSAL. ANYAGBESZERZÉSSEL. TEL.: 
06 30 447-3603

GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS, KAZÁN, KON-
VEKTOR KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS. FŰTÉS-
SZERELÉS, KARBANTARTÁS. FŰTÉSRENDSZER 
VEGYSZERES ÁTMOSÁSA. KAZÁNCSERE KÉ-
MÉNYBÉLELÉSSEL. TEL.: +36 70 943-4372

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

Villanyszerelő-elektrikus hibaelhárítást, elosz-
tószekrény-cserét stb., illetve kisebb szerelést 
(lámpa, konnektor, kapcsoló) is vállal, a II. kerü-
letben ingyenes kiszállással. Köszönöm hívását! 
Kendrik Tamás. Tel.: 06 30 456 6557

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

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRINTÉSVÉDEL-
MI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GARANCIÁVAL. 
BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ-TECHNIKUS. 
TEL.: 200-9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Fes-
tés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlattal. 
Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 499-1814

Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbízható 
mérnök. Tel.: 06 30 851-9333

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZE-
RELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsané-
rok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, 
szigetelése. Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁBELEZÉS 
LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉKHANGOLÁSOK, BE-
ÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, 06 20 537-6281

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

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

 TÁRSASHÁZAK 
Társasházak-lakásszövetkezetek könyvelését, 
bevallások, beszámolók elkészítését vállaljuk 
300 Ft/albetét/hó díjtól. Érdeklődés: napközben 
605-5000 vagy www.petpek.hu.

Vállalom társasházak közös képviseletét Bu-
dapest II., XII. és I. kerületében. Épületüzemel-
tetési tapasztalattal, OKJ-s Társasházkezelő 
végzettséggel. Forduljon hozzám bizalom-
mal. E-mail: molnarth@gmail.com Tel.: +36 
20 357-5881

Társasházak közös képviselete, üzemelteté-
se, kötelező nyilvántartások, számvitel és 
jogi környezet biztosítása szakembertől. 
Igényesen csak a második kerületben. Tel.: 
06 20 520-0042

Társasházi lépcsőházak takarítását, hóla-
pátolását vállaljuk 10 000 Ft/hó díjtól. Ér-
deklődés: napközben 605-5000 vagy www.
petpek.hu

 SZOLGÁLTATÁS 
Új fodrászat nyílt a Hűvösvölgyi út és a Bognár 
utca sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA PI-
ROSKA (06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06 70 
224-3725), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és 
BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) szeretettel 
várja régi és új vendégeit.

 KERT  
FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY, FAÁPOLÁS, 
FAKIVÁGÁS, METSZÉS. 15 év szakmai tapaszta-
lat, megbízhatóság, favizsgáló-faápoló szakmér-
nöktől. Egervári Krisztián. Tel.: 06 20 561-7063

 MŰGYŰJTÉS 
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZ-
PÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNO-
KAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, 
KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜS-
TÖKET, LEMEZEKET, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓ-
GÉPET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES 
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. 
TEL.: 06 20 597-8280

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

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁR-
GYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁ-
ROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZ-
TYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 
06 20 425-6437

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

A Galerieschic belvárosi bolt régi porcelánt vá-
sárol. Szidónia. 1051 Budapest, József nádor tér 
12. Tel.: +36 20 509 4445

ANTIK MŰTÁRGYAKAT, FESTMÉNYEKET, 
PORCELÁNOKAT, EZÜST TÁRGYAKAT, RÉGI 
ÓRÁKAT, BÚTOROKAT (ROMOS ÁLLAPOTBAN 
LÉVŐT IS!). ARANY ÉS EZÜST FELVÁSÁRLÁS 
KIEMELT ÁRON! BERGMAN LÁSZLÓ. TEL.: 
06 20 805-0008

Magas áron vásárolok gyűjteményembe XVI-XX. 
század közötti festményeket és teljes hagyaté-
kot. Berger Ottó. Tel.:  +36 20 774-0948

Nerc, róka, nutria, mindenfajta szőrmebundát 
vásárolok, ill. teljes ruhanemű-hagyatékot, kie-
gészítőket. Tel.: +36 20 229-0986

A Mária Terézia Galéria vásárol festményt, 
arany: 12 000–25 000 Ft/gr, ezüst: 300–500 Ft/
gr áron, karórákat, teljes hagyatékot. Tel.: +36 
20 229-0986

 ÉLETJÁRADÉK 
Gondoskodnék olyan idős személyről, aki úgy 
érzi, egyedül van a világban. Törődés. Szeretet. 
Este, hétvégén. Tel.: 06 30 940-1710

45 éves, autóval rendelkező hölgy eltartást, 
életjáradékot kötne akár nagyobb egyösz-
szegű kezdőrészlettel. Egyedülálló, magá-
nyos személlyel. Teljes ellátással. Tel.: +36 
20 229-0986

Fiatal hölgy kötne eltartási, illetve életjáradéki 
szerződést. Mindenféle háztartási munkájába 
besegítek. Tel.: 06 20 932-0983.

 EGYÉB 
KERESEM ZSEBIT, A BRIT RÖVIDSZŐRŰ („WHIS-
KAS”) CICÁMAT! CHIPES, OLTOTT, IVARTALAN 
NŐSTÉNY, 10 HÓNAPOS! FARKA SÉRÜLT! 
PÉNZJUTALOM A MEGTALÁLÓNAK! Tel.: +36 
30 916-3933

TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Egyedi, divatos, mé-
retre készülő kézi kötött, horgolt ruhadarabok. 
SAPKAMODELLEK. Nagy fonalválaszték, hozott 
fonalból is. ww.kotode.hu, tel.: 356-6009.

Apróhirdetések

Hirdessen a

Következő megjelenés: 2021. február 7-én.
lapzárta: keretes – január 28., apró – február 1.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik. 
Ideiglenes nyitvatartás: hétfő 9-18-ig, szerda 9-18-ig, péntek 9-16-ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 
5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként 
+170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% 
kedvezmény, a II. 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 lehetőség: 
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.

A Közkincs Egyesület

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

illetve örömmel fogad 
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107
Online könyves szekér:
www.mozgokonyvek.hu
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A fogbeültetés fontossága és lehetősége

1025 Budapest
Törökvész út 87-91.
Rózsadomb Center

I.emelet

Telefon:
06 30 757-3023

TITOK A MAGABIZTOS 
MOSOLY MÖGÖTT

Magyarországon átlagosan minden lakosnak 8 foga hiányzik, 
ami komoly emésztési problémákat okoz. A sok év fogatlanság 
csontsorvadáshoz, csonthiányhoz vezet és ez sok szakembernek 

lehetetlenné teszi a hiány pótlását.
A korszerű sebészi eszközök és a technika 

lehetőséget ad arra, hogy a csonthiányt mértékétől 
függetlenül megszüntethessük, így később implantátummal 

és fixen rögzített fogsorral előzhessük meg 
az emésztőszervi betegségeket.

Dr. Sarrami Shahin
fogorvos, szájsebész, 

implantológus

A Baár-Madas Református 
Gimnázium és Általá-
nos Iskola felvételt 
hirdet elsősorban 
református vallású 
gyerekek számára a 
2021 őszén induló ál-
talános iskolai első osz-
tályába. 

Az iskoláról és a felvé-
tel részleteiről tájékoztatást 
adunk a nyílt napon, amelyet 
2021. FEbRuáR 3-án, szer-
dán 7.40 órai kezdettel tar-
tunk a jelentkezők szüleinek.

Ezen a napon 7.40 órakor 
megjelenik iskolánk honlap-
ján és Facebook oldalán egy 
link, amely segítségével az 
érdeklődők bepillanthatnak 
iskolánk hétköznapjaiba, va-
lamint láthatják a jövendő 
1. osztály két tanító nénijét 
felvételről tanítani. Ez a link 
a továbbiakban is folyamato-
san elérhető lesz.

Ugyanebben az időpont-
ban megjelenik egy 
Zoom-meeting link-
je is, amellyel egy élő 
tájékoztatóba lehet 
bekapcsolódni 11.00 

órától (egyszerre 100 
fő). Ha azt tapasztaljuk, 

hogy 100-nál több érdek-
lődő szeretne csatlakozni, ak-
kor 13.00 órakor ismét tartunk 
egy élő tájékoztatót ugyan-
azon a linken. Kérjük rendsze-
resen nézzék honlapunkat és 
Facebook oldalunkat!

A jelentkezéshez szükséges 
adatlap letölthető az iskola 
honlapjáról, illetve beszerez-
hető az iskola portáján és a 
nagyobb budapesti és főváros 
környéki református gyüle-
kezetek lelkészi hivatalában. 
Az iskola címe: 1022 Budapest, 
Lorántffy Zsuzsanna u. 3. 
az adatlap beküldési határ-
ideje: 2021. FEbRuáR 15.

onlinE nyÍlt naP és FElvétEl
a baáR–MaDas isKolában

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 2021. 12. 31-ig.

15%

CSÚCSON AZ ARANY ÁRA, MOST ÉRDEMES ELADNI!

FESTMÉNYEKET VÁSÁROLUNK!

Weblap: louisgaleria.huNálunk az értékbecslés, szaktanácsadás 40 éves szakmai tapasztalattal INGYENES! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Louis Galéria: Bp., II. Margit krt. 51–53. • Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935
E-mail: lakatos@mconet.hu (A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Törtarany és fazonarany 
felvásárlás!

Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/g

KERESÜNK: - Boldizsár István, - Czóbel Béla, - Berkes Antal, 
- id. Markó Károly, - Neogrády Antal, - Molnár C. Pál, 

- Márffy Ödön, - Henczné Deák Adrienn, - Barabás Miklós, 
- Mednyánszky László, - Vastagh Géza, - Egry József, 

- Glatz Oszkár, - Ligeti Antal, - Molnár József, - Scheiber Hugó, 
- Telepy Károly, - Vaszary János műveket is!Csók István Szőnyi István

Gyűjteményembe keresek 
színes, régi eozinmázas  
körpecsétes Zsolnay porcelánt! 
Törötett is! Mérettől függően 
300 000–3 000 000 Ft-ig!

Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! 
100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

Forgalomból kivont valutákat, kitüntetéseket vásárolok

Herendi porcelánt készpénzért 
vásárolok!

Ezüsttárgyakért kimagasló árat fizetünk készpénzben!

Törtezüst: akár 120–200 Ft/g
(hiányos étkészletet is) 

Törtezüst, fazonezüst: 300–1200 Ft/g


