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A kelet-afrikai
óceánpartra

a II. kerületből
– Domonyai András 

gasztrobotanikus Ke-
nyáról és ottani farmjá-
ról mesélt lapunknak.

(20-21. oldal)

Az önkormányzat
szabadtéri kiállítással

emlékezik
Budapest ostromára.
Összeállításunk a 15–18. oldalon.

A környéken élők javaslatait is beépítik
a tervekbe – az egyeztetések folytatódnak

a Csalit utca–Csatárka út–Szikla utca által határolt
területen megvalósuló szabadidőparkról. (4. oldal)

Változik a parkolási 
engedélyek kiváltási
módja és helyszíne

– aki teheti, válassza
az internetes

ügyfélablakot!
(5. oldal)

és szüleit ajándékcsomaggal 
köszöntötte Őrsi Gergely 

polgármester.
(6. oldal)

Városrészünk
idei első kisbabáját
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Egyeztetés közös ügyeinkről – online  fogadóóra

A második online fogadóórát a polgármester 
két fontos, ám egyelőre félbeszakadt terv is-
mertetésével kezdte: az egyik a Törökvész és 
környéke parkolási, a másik pedig a Széher 
út és környéke közlekedési gondjainak or-
voslása (részletek a 8. oldalon). 

Ezután a lakók által korábban elküldött, 
illetve a fogadóóra közben feltett kérdé-
sek, felvetések megválaszolása következett. 
A mintegy két és fél órás alkalom azt mutat-
ta, hogy kerületünk lakói számára jelenleg 
az egyik legégetőbb problémát a par-
kolás és a városrészünkön átmenő 
nagy forgalom jelenti. Az eddig sem túl 
egyszerű helyzetet tovább rontotta a pandé-
mia miatt érvényben lévő ingyenes parkolás, 
ami amellett, hogy jelentős bevételtől fosztja 
meg az önkormányzatot, az itt lakók számára 
nagyon megnehezíti az autók szabályos, az úti 
célhoz közel eső leállítását. Különösen a Ví-
zivárosban lakók panaszkodtak erre, illetve 
szóba került az is, hogy a Széllkapu létesíté-
sével ötven parkolóhely szűnt meg, bár le-
hetőség van a mélygarázsban kedvezményes, 
éjszakai havi bérlet váltására. 

Sokan tették szóvá, hogy a 30-as tábla 
ellenére gyorsan és veszélyesen köz-
lekednek az autók például a Versec sor-
nál és az Áchim András utca–Kadarka utca 
kereszteződésénél, illetve további forga-
lomcsillapítók létesítését javasolták szintén 
a Versec sornál, valamint Pasaréten a Nap-
raforgó utcánál és a Virág Árok Óvodánál. 
A lakók elmondása szerint nagyon nagy és 
gyors a forgalom a Pusztaszeri úton és a Kapy 
utcán, ez utóbbinál a meglévő két gyalogát-
kelő is veszélyes, amit a jobb beláthatósággal 
(középsziget létesítésével vagy kivilágítással) 
lehetne orvosolni. Ismét érdeklődtek a 11-
es busz Baba utcai megállójánál létesítendő 
zebráról, ami remélhetőleg még idén, ha le-
het, őszig megépül majd. Az is jó hír, hogy 
a Fillér és a Káplár utca találkozásánál – az 
időjárás függvényében – hamarosan elkészül 
a négyes gyalogátkelő, illetve az Ördögárok 
partján a jelenlegi balesetveszélyes helyzetet 
meg fogják szüntetni, és a védőkorlát építését 
is folytatják. 

a kirándulóhelyekhez közlekedő 
buszjáratok sűrítése is felmerült, 
mert sokan autóval közelítik meg ezeket, és 
a parkoló kocsiktól időnként nem lehet sé-
tálni. A járatsűrítés lehetőségével élt az ön-
kormányzat és a BKK az ünnepek alatt, és 
várhatóan ez fontos eszköz lesz annak érde-
kében, hogy a kirándulóhelyeket kevesebben 
közelítsék meg autóval.

A decemberi első online fogadóóra után 
januárban Őrsi Gergely polgármester ismét 
lehetőséget biztosított a II. kerület polgárai-
nak, hogy az interneten keresztül tegyenek 
fel kérdéseket lakóhelyükkel kapcsolatosan. 

néhány kerületi építkezéssel kap-
csolatban is érkeztek kérdések: az Ér-
melléki és az Ervin utca lakóit a Baár–Madas 
iskola új tornacsarnokának építése aggasztja. 
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai In-
tézet helyén bentlakásos iskolát terveznek, 
felmerült a kérdés, hogy lehet-e ez ellen ten-
ni valamit. A polgármester elmondta, hogy az 
önkormányzatnak nincs nagy mozgástere, de 
törekszik arra, hogy a műemlékvédelem ér-
vényesülni tudjon, és a meglévő zöldfelület, 
valamint a területen lakó, egészségügyben 
dolgozó bérlők lakhatása is megmaradjon. 
Szerencsére a bentlakásos iskola vélhetően 
nem növeli majd az autóforgalmat.

A  Páfrány utcai beruházással kapcsolat-
ban már volt egy közösségi egyeztetés, hogy 
az adott telken irodai vagy lakófunkciót lát-
nának-e szívesebben, úgy tűnik, hogy a la-
kók az utóbbi felé hajlanak. Az egyeztetések 
folytatódnak.

Érdeklődtek arról is, hogy mikor nyit a 
csalogány utcai lidl élelmiszer-áru-
ház. Amint biztos nyitási időpont lesz, in-
formálni fogják a lakosságot.

A kérdésekre adott válaszokból kiderült, 
hogy folytatódnak a faültetések, a ki-
száradt példányokat pótolják. A re-
mények szerint a Széll Kálmán tér környé-
ke is zöldebb lehet a Krisztina körúti átjáró 
megépülésével, itt is vizsgálják a faültetési 
lehetőséget. 

A Széna teret is rendezni kívánja az önkor-
mányzat egy történelmi emlékpark létesíté-
sével és szintén sok zöldfelülettel. 

a kutyaürülék kérdése rendszere-
sen felvetődik a lakosság körében, a 
polgármester azonban azt tapasztalta, hogy e 
téren javulni látszik a helyzet: az egyre több 
gyűjtőedény kihelyezésével (amit a jövőben 
is folytatnak) és a kutyatulajdonosok egyre 
felelősebb viselkedésével egyre kevesebb pa-
nasz érkezik földön hagyott kutyapiszokról, 
de van még tennivaló. 

a lakhatási és a gyógyszertámoga-
táshoz szükséges jövedelmi összegha-
tárt az önkormányzat emelni tervezi, 
hogy minél többen igénybe vehessék ezeket 
a juttatásokat.

További javaslatok is érkeztek a polgár-
mesterhez, ilyen volt például a Bibó park 
funkciójának visszaállítása. Korábban kis 
játszótér és pihenőpark volt, jelenleg egy 
elég elhanyagolt kutyafuttató. Őrsi Gergely 
egyetértett a felvetéssel, a kutyafuttató át-
helyezéséhez azonban lakossági konzultáció 
kellene. A másik javaslat a József-hegyi kilátó 
megemeléséről szólt, mert olyan magas házak 
épültek a környéken, hogy azok már zavarják 
a körpanorámát. A polgármester elmondta, 
hogy a magasítás még nem jutott eszébe, vi-
szont a kilátó és közvetlen környéké-
nek rendbetételét jövőre tervezik. 

Az online fogadóórán kiderült az is, hogy 
folytatódik a játszótéri illemhelyek 
létesítése, a következő várhatóan tavasszal 
a Zsigmond téren lesz, hosszú távon pedig 
minden játszótér kap egy kulturált illemhe-
lyet. Végül azt is elmondta, hogy 53 épületet 
helyeztek helyi védettség alá, és továbbiakra 
is várják a javaslatokat (felhívás a 8. oldalon).

PZS

A tervek szerint jövőre rendezik
a József-hegyi kilátó környezetét
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Önkormányzati döntésekEgyeztetés közös ügyeinkről – online  fogadóóra
A járvány miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján nem ülésez-
het a képviselő-testület, ezért az önkormányzati testületek feladat- és hatáskörében eljárva a 
polgármesterek hoznak döntést. Őrsi Gergely polgármester legutóbb január 26-án az interneten 
keresztül véleményalkotó egyeztetésen vitatta meg a képviselőkkel a határozatokat.

Folytatódik a játszótéri
illemhelyek kialakítása

Az ingyenessé tett parkolás
nagy gondot okoz a Víziváros
kis utcáiban is

A kutyapiszokgyűjtő 
edényekből
sosem elég...

Nyitásra vár az élelmiszer-áruháza Csalogány utcában

– Egész évben ingyenes közterület-használattal segíti 
a II. Kerületi Önkormányzat az újraindulást – jelentet-
te be Őrsi Gergely polgármester közösségi oldalán. 
– Nemcsak a gazdaságunk és a vendéglátásból élők 
miatt fontos, hogy a veszély elmúltával legalább a 
vendéglátóhelyek teraszai mielőbb kinyithassanak, 
hanem a lelki egészségünk miatt is. Mindig is azt 
vallottam, minden helyzetben a cselekvés lehetősé-
gét kell keresni kifogások helyett, ezért a II. Kerületi 
Önkormányzat 2021-ben egész évben elengedi a 
vendéglátóhelyek teraszai után fizetendő közte-
rület-használati díjat. Amint a kormány döntése 
alapján legalább a teraszok kinyithatnak, mi ezzel 
tudjuk támogatni az újraindulást és a talpra állást. 

A polgármester hozzátette: ez a bevétel ugyan 
hiányozni fog a kerület megszorítások sújtotta 
költségvetéséből, de aki bajban van, annak lehe-
tőségeikhez mérten segítenek, legyen szó szociális 
támogatásról vagy önhibájukon kívül bajba jutott 
ágazatok megsegítéséről. Kiemelte: párhuzamosan 
a segítségnyújtás előkészítésével még nagyobb el-
szántsággal térnek vissza a járvány előtti céljukhoz, 
hogy kerületünk még tisztább és még rendezettebb 

legyen, ezért a vendéglátósokkal közösen kell elérni 
azt, hogy az általuk használt közterület és annak 
környéke rendezett és tiszta legyen. 

– Ezért azt kérem mindannyiunktól, a vendégek-
től, a vendéglátósoktól és kerületi szomszédainktól, 
hogy közösen tartsunk rendet a teraszokon – írta 
Őrsi Gergely.

Ingyenes közterület-használattal 
a vendéglátóhelyek újraindulásáért

Sokan várják már
a teraszok megnyitását

A II. Kerületi Önkormányzat Szent Kamill-díj 
alapításáról és adományozásáról döntött, hogy 
a kerület lakóinak egészsége és biztonsága vé-
delmében dolgozó mentősök munkáját a jövő-
ben erkölcsi és anyagi formában elismerhesse 
(részletek a 4. oldalon).

A januári önkormányzati döntések között 
szerepelt a fás szárú növények védelméről, ki-
vágásáról és pótlásáról rendelkező önkormány-
zati jogszabály módosítása, a rendelet apróbb 
technikai elemekkel egészült ki, de a korábbinál 
szigorúbb védelmet biztosító paragrafusok nem 
változtak (részletek a 11. oldalon). 

A II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában 
álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői 
részére nyújtható kedvezmények megállapítá-
sáról szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sával döntés született arról, hogy a világjárvány 
által okozott gazdasági károk enyhítése érde-
kében 2021. január 31. helyett 2021. március 
31-ig nyújt az önkormányzat fizetési halasztást, 
bérletidíj-elengedést vagy mérséklést a bérlő 
kérelmére.

Jogszabályi változások miatt módosították a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól, va-
lamint ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 8/2017. (III. 24.) önkormányzati 
rendeletet. A jogszabály egyúttal kiegészült azzal 
a kitétellel, miszerint szabályszegést követ el 
az, aki gépi meghajtású járművel vagy ezek pót-
kocsijával nem járművek közlekedésére rendelt 

területre – függetlenül annak burkolatától (kü-
lönösen: az úttesttől vagy járdától kiemelt sze-
géllyel, oszlopokkal, növényzettel, útburkolati 
jellel, utcabútorokkal vagy más látható módon 
elválasztott terület, továbbá az a díszburkolattal 
ellátott terület, ami gyalogosok közlekedésé-
re szolgál) – engedély nélkül ráhajt, vagy azon 
várakozik.

A képviselők megvitatták, majd tudomásul 
vették a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2021. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-
tervezetet. Ez alapján a II. kerület mintegy 6 mil-
liárd forinttal részesül a közös, fővárosi kasszá-
ból. Ez az összeg 1,5 milliárd forinttal kevesebb 
a tavalyi évhez képest.

Döntés született arról is, hogy a 2021/2022. 
nevelési évben 88 óvodai csoportot terveznek 
kialakítani.

A Panoráma Sporttelep főbérlője, a II. Kerület 
Utánpótlás Futball Club Magyar Labdarúgó Szö-
vetségnél megnyert taopályázatából megújulhat 
a sporttelep rekortán pályája, amelyet télen fűt-
hető sátorral fednének be. Az ezzel kapcsolatos 
tulajdonosi döntésekről szintén határoztak.

a ii. kerületi rendeletek meg-
tekinthetők az önkormányzat honlapján: 

www.masodikkerulet.hu » Közérdekű » 
Hivatal » Rendeletek
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A II. Kerületi Önkormányzat mindig hálával és tisztelettel gondolt azokra, 
akik a lakosság ellátásáért, biztonságának védelméért áldozatos munkát vé-
geznek. Az idei évtől a II. kerület a mentők erőfeszítéseit díjjal is elismeri.

Kerületünkben már hagyomá-
nya van annak, hogy elismerik 
a városrészünk közbiztonságá-
ért dolgozó rendőrök munkáját 
jutalmakkal és Az év rendőre 
díjjal. Tavaly határozott úgy az 
önkormányzat, hogy a Szent 
Flórián-díj megalapításával 
a II. kerületi hivatásos és ön-
kéntes tűzoltók munkáját is 
megköszönik.

A Szent Kamill-díj megalapí-
tásáról szóló rendelettel pedig 
mostantól a kerület lakosságá-
ról gondoskodó hivatásos men-
tődolgozók áldozatos tevékeny-
ségét kívánják elismerni. 

Varga Előd Bendegúz alpolgár-
mester lapunknak elmondta, 
az új díj alapításával keretet 
teremtettek arra, hogy a II. ke-
rület lakóinak biztonsága és 
egészsége felett őrködő, ellátá-
sukban aktívan részt vevő, ki-
emelkedő tevékenységet végző 
munkatársak emberpróbáló 
munkáját erkölcsileg és anya-
gilag egyaránt elismerhessék.

A Szent Kamill-díjat az Or-
szágos Mentőszolgálatnak a 

II. kerület területén szolgálatot 
ellátó állományából kaphatja 
meg évente két olyan mentő-
dolgozó, aki a szakterületén 
huzamosabb ideig kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott, vagy az 
adományozást megelőző év so-
rán kiemelkedő helytállással 
tett tanúbizonyságot a kerüle-
ti lakosság egészségi állapota, 
tájékoztatása, valamint a ka-
tasztrófák elleni védekezés, a 
veszélyhelyzetek megelőzése, 
a károk felszámolásában való 
részvétel iránti elkötelezettsé-
géről. Az egyik díjazott személy 
mindig a Pesthidegkúti Mentő-
állomás dolgozója lesz.

A Szent Kamill-díj összege 
nettó 150 ezer forint szemé-
lyenként, az elismerést pedig 
minden év július 14-én, Lel-
lisi Szent Kamillnak, az ápolók 
és ápolónők védelmezőjének a 
napján adják majd át. A  díja-
kat az Országos Mentőszolgálat 
Pesthidegkúti Mentőállomás 
dolgozói és az Országos Men-
tőszolgálat javaslata alapján a 
polgármester ítéli oda.

a ii. kerületi önkormányzat szabadidőparkot alakít 
ki a csalit utca–csatárka út–szikla utca által hatá-
rolt területen fekvő három elhanyagolt telken.
Az első közösségi egyeztetések során az önkormányzat ve-
zetése még tavaly igyekezett megismerni a környékbeliek 
véleményét, ezek figyelembevételével és eredményekép-
pen készültek el az új látványtervek. A közösség igényeinek 
megfelelően nem alakítanak ki sütögetőt, szökőkutat, illet-
ve kiegészítették a terveket padokkal és napozóágyakkal. 
A  továbbfejlesztett tervek szerint fitneszpark, geológiai 
és növénybemutató kert, futókör, ivókút, játszótér, óriás-
csúszda, konténerépület (illemhely és büfé), kutyafuttató 
és KRESZ-park is lesz a szabadidőparkban. Január végétől 
– ha nem lesz nagyobb mennyiségű csapadék – geodéziai 
méréseket és előkészítő munkálatokat végeznek a hely-
színen, nagyjából három héten át, többek között kiszáradt 
fákat és bozótot távolítanak el. Ezek a munkálatok még nem 
részei a kivitelezésnek, a pontosabb mérések elvégzésé-
hez szükséges tereprendezésről van szó. A tervezés jelen-
legi fázisában a közvetlen környéken élőknek Őrsi Gergely 
polgármester február 1-jén online találkozón mutatta be 
az átdolgozott terveket, illetve közösen megvitatták a to-
vábblépés lehetőségeit. A lakók újabb javaslatainak és ké-
réseinek egy részét szintén beépítik a tervekbe, hogy egy 
mindenki által örömmel és elégedettséggel használt park 
jöjjön létre a II. kerületben.

Beépítik az új tervekbe a környékbeliek javaslatait
a Csalit–Csatárka szabadidőparknál

Szent Kamill-díjjal ismerik el a mentősök munkáját

köszönet a mentősöknek
A koronavírus-járvány alatt a mentősökre óriási feladat hárul, ők azok, akik a 
legnehezebb időszakban is helytállnak. Őrsi Gergely polgármester január 29-én 
látogatott el a Pesthidegkúti Mentőállomásra, ahol megköszönte az ott dolgozók 
munkáját és bejelentette, hogy a képviselő-testület egyhangúlag támogatta az 
anyagi elismeréssel is járó Szent Kamill-díj megalapítását. A vendéglátók egyúttal 
ajándékba egy magasnyomású mosóberendezést kaptak, amelynek jó hasznát 
veszik a mentőautók gyakori tisztításakor.

Az új látványterveket online megbeszélésen
egyeztette a polgármester a környéken élőkkel
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Idén változik a parkolási engedélyek
kiváltási módja és helyszíne

mikor és hogyan tudja 
kiváltani az engedélyt?

ügyfélablakon keresztül az 
ugyfelablak.masodikkerulet.hu/login

felületen 2021. február 1-jétől nyílik lehetőség 
az engedély kiváltásához vagy meghosszabbí-
tásához szükséges ügymenet megkezdésére (a 
bejelentkezéshez szükséges kódot az ön által 
megadott e-mail-címre küldik). A várakozásien-
gedély-igénylés és a költségtérítés befizetése 
is megoldható az online felületen keresztül.
az ügyfélablakot az használja, aki 
•  a tavalyi évben már ügyfélablakon keresz-

tül igényelte az engedélyét – a sikeres be-
jelentkezést követően,

•  eddig még nem, idén viszont szeretné ügyfél-
ablakon keresztül igényelni az engedélyét – a 
sikeres regisztrációt követően (egy e-mail-cím-
ről csak egy regisztrációt fogad el a rendszer).
Bejelentkezés után ellenőrizni fogják a jár-

mű adatait, és azt, hogy tartozik-e parkolási 
pótdíjjal. (Ha még nem használta az Ügyfél-
ablakot, akkor ehhez először regisztrálnia kell.) 
Ha mindent rendben találnak, akkor online 
befizetheti a díjat bankkártyával, vagy át is 
utalhatja. Az engedélyt automatikusan kiadják, 
amint megérkezik a befizetés.

Ha céges autója van, akkor a szükséges 
iratokat is fel kell töltenie szkennelve vagy 
fotózva. Ezek listáját a postán küldött levél-
ben találja.

személyesen a központi ügyfélszolgálat 
irodájában (1023 margit utca 2-4.) kizárólag 
2021. február 1. és 2021. február 26. között 
előzetes időpont-egyeztetést követően.

ügyfélfogadási rend:
• hétfőn 8.00–12.00-ig és 13.00–17.00-ig,
• kedden 8.00–12.00-ig és 13.00–16.00-ig,
• szerdán 8.00–12.00-ig és 13.00–18.00-ig,
• csütörtökön 8.00–12.00-ig és 13.00–16.00-ig,
• pénteken 8.00–13.00-ig).
időpontfoglalás:

idopontfoglalas.masodikkerulet.hu
oldalon, illetve telefonon a (06 1) 346-5600-s te-
lefonszámon a „0” menüpont kiválasztásával.
a személyes ügyintézéshez vigye magával:
•  személyi igazolványát, jogosítványát vagy 

útlevelét
•  lakcímkártyáját
•  a jármű forgalmi engedélyét és
•  céges autó esetén a postai levélben felsorolt 

iratokat.
Ha mindent rendben találnak, akkor az en-

gedély díjáról postai csekket fog kapni az ügy-
intézőtől. Fizesse be a csekket. Ha nem postán 
fizeti be, ügyeljen arra, hogy helyesen adja 
meg a befizető-azonosítót. A befizetett csekket 
nem kell visszavinnie, hanem miután befizette, 
körülbelül 3 munkanap múlva automatikusan ki-
állítják, illetve meghosszabbítják az engedélyét.

ki kaphat engedélyt?

akkor kaphat parkolási engedélyt, ha:
• nem tartozik parkolási pótdíjjal és
•  a fizetőzónában van az állandó lakóhelye, 

vagy
•  gazdálkodói parkolási engedély esetén: 

a fizetőzónában van a vállalkozás székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe.

milyen járműre kaphat
engedélyt?

Olyan járműre kaphat engedélyt, amelynek:
• van érvényes forgalmi engedélye
• tömege legfeljebb 3500 kg
•  a forgalmiban szereplő adatai megegyez-

nek a központi nyilvántartásban szereplő 
adatokkal, és

•  ön a tulajdonosa, üzembentartója vagy ki-
zárólagos használója („céges autó”), vagy 
gazdálkodói parkolási engedély esetén: a vál-
lalkozás tulajdonosa vagy üzembentartója.

mennyibe kerül az engedély?

II. kerületi lakosoknak 1000 forintot kell fizet-
niük az engedély kiállításáért, cégeknek pedig 
2000 forintot. Ha mozgáskorlátozott-igazol-
ványa van, akkor nem kell fizetnie az engedé-
lyért. Ehhez be kell mutatnia az igazolványt, 
vagy online ügyintézésnél fel kell töltenie 
róla egy képet.

bővebb felvilágosítás 
a www.masodikkerulet.hu

»Ügyintézés»Közterület/Parkolás»
Parkolási engedélyek (jobb oldali menü) 
menüpontban, valamint a (06 1) 346-
5678-as telefonszámon kapható.

A járványhelyzetre való tekintettel az 
ügyintézéshez válassza a személyes 
érintkezést nem igénylő, internetes 
ügyfélablakot! Amennyiben az elekt-
ronikus ügyintézésre nincs lehetősége, 
akkor a 2020. évi várakozási engedé-
lyek hosszabbításának személyes ügy-
intézésére kizárólag 2021. FEBRU-
ÁR 1. és 2021. FEBRUÁR 26. 
között a II. kerületi Önkormányzat 
Központi Ügyfélszolgálatán – előzetes 
időpontfoglalás mellett – van lehetősé-
ge – tájékoztatott a Városüzemeltetési 
Igazgatóság Városrendészeti Osztálya. 
A tudnivalókról postai levelet is külde-
nek azoknak, akiknek jelenleg is van 
érvényes parkolási engedélyük. Kérjük, 
olvassa el figyelmesen!

A 2020-as engedélyek
2021. március 31-ig érvényesek

Intézze várakozási
hozzájárulását
ügyfélablakon

keresztül
a QR-kód

beolvasásával!
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1921 januárjának első napjaiban látta meg 
a napvilágot dr. Portik Jánosné Kati néni. 
A vírushelyzet miatt századik születésnapján 
személyesen nem tudta őt köszönteni az 
önkormányzat. De, ahogy telefonbeszél-
getésünk során elmondta, valódi ünnep 
volt számára ez a nap, amelynek az öröme 
máig vele maradt, hisz szinte egész nap 
csörgött a telefonja, jöttek az üdvözlések, 
köszöntések. Kati néni amúgy sincs egye-
dül, a családján kívül az újlaki plébánia közössége, és 
a ház lakóközössége is mellette van. Számára Budának 
ez a része egy kis falu, ahol családias a légkör, mindenki 
ismeri és segíti egymást.

Mi változott a legtöbbet az elmúlt száz évben? 
Az egész világ, a technika. – Az, hogy az emberek 

Az emberi kapcsolatok változatlanok
állandóan kapcsolatban tudnak lenni 
egymással, ez döntő változás – mondta 
nekünk. Ugyanakkor van változatlan is: 
maguk az emberi kapcsolatok. Ahogy 
az emberek egymáshoz viszonyulnak, 
egymás társaságát keresik, megélik a 
közösséget. Ezért nehéz különösen a 
mostani helyzet Kati néni szerint, mert 
a járvány éppen ezeket a lehetőségeket 
változtatta meg a legjobban. – Mintha 

állandó jelmezbál volna, mindenki maszkban jár, nem 
látni az arcokat.

Kerületünkhöz nem csak érzelmileg kötődik: közel 
három évtizeden át az egykori II. kerületi Tanács alkal-
mazottja volt. Még a Frankel Leó úti irodákban kezdett 
dolgozni, és emlékszik rá, amikor a hivatal a mai helyére, 

– Bízom benne, hogy hamarosan 
valamennyi kerületi babának 
küldhetünk újszülött-ajándék-
csomagot, hogy megkönnyítsük 
az első heteket és méltóképpen 
köszöntsük a kisdedeket – írta 
a látogatás kapcsán közösségi 
oldalán a polgármester.

Az édesanya, Varga Zsófi hálás 
szívvel fogadta a kezdeménye-
zést, mint mondja, nemcsak a 
hasznos ajándékoknak örül, de 
a gesztus szép emlék marad, 
amit kislányuknak is elmesél-
nek majd.

– Nagy segítség volt a kis cso-
magban: egy pelenkatorta, ami 
nem is tudom, hány csomag pe-
lenkából állt össze, és egy dro-
gériában beváltható vásárlási 
utalvány. Ezenkívül a férjem és 
én kaptunk egy gyönyörű csokor 
virágot, egy üveg bort, Rozi pe-
dig egy oklevelet. 

A leányka szülei első gyerme-
ke, apai nagyszüleinek harma-
dik, anyai nagyszüleinek pedig 
első várva várt unokája, aki szép 
nagy hajjal és 3100 grammal 
született, s mert szerencsére jó 
étvágya van, már bőven megha-
ladta születési súlyát. Jó baba, 

a Mechwart ligetbe költö-
zött. A  régi terminológia 
szerint felnőttvédelemmel 
foglalkozott – ezt ma szociális 
gondoskodásként ismerjük. – Sok 
nyomorúságot, sok szegény embert láttunk. Itt Újlakon 
akkor még zömében egyszerű, földszintes házak voltak, 
sok idős, kiszolgáltatott helyzetű ember lakott bennük. 

Később dolgozott a költségvetési csoportnál, az igazga-
táson, majd a pénzügyi osztályra került, és pénztárosként 
ment nyugdíjba. Tanácsi kollégái segítettek neki abban, 
hogy a Lajos utcában otthonra találjon.

Kati néni már nehezen jár, nem mozdul ki a lakásból. 
– De ha az ablakon kinézek, a Rózsadombot látom: 
nagyon szeretem ezt a környéket, a természetet látni – 
mondta. VZS

nappal éber, éjszaka alszik, így 
a szülők is kipihenhetik nap-
közbeni fáradalmaikat. Zsó-
fi nagyon boldog kislányával, 
igaz, a csupán néhány hete tar-
tó anyaságot még ízlelgeti, de a 
kicsivel töltött minden pil-
lanatot élvezi, örömmel 
áll szolgálatára – fo-
galmaz tréfásan. 

– A családban 
már van két kis-
lány, így eleinte 
azt gondoltam, 
jó lenne már 
egy kisfiú is, a 
férjem viszont, 
mint a szebbik 
nem nagy rajon-
gója, kislányt sze-
retett volna – derül 
ki a beszélgetésből. – 
Végül megállapodtunk, 
hogy mindegy, csak egészsé-
ges legyen, és most már a világ 
minden kincséért sem cserél-
ném el egy fiúcskára – bár egy 
öcsinek örülnék, és erre van is 
még lehetőségünk.

A kérdésemre, hogy mi-
ért a Róza nevet választották, 
az édesanya elmeséli, hogy az 

egyik kis unokahúgát Nórá-
nak hívják, de Rozinak kezdték 
becézni. Ez a kedves hangzású 
becézés tetszett meg neki, és 
elhatározta, ha lánygyermeke 
születik, ezt a nevet adja majd 
neki. 

Zsófi arról is beszámol, hogy 
korábban a vendéglátásban dol-

gozott, de azt már nem szeretné 
folytatni. 

– Tavaly szeptemberben 
kezdtem volna meg tanul-
mányaimat a Waldorf Peda-
gógiai Intézetben, de a baba 
közbeszólt. Azt tervezem, 

hogy ezt a képzést elvégzem, 
és utána óvodapedagógusként 

vagy tanítóként szeretnék dol-
gozni. Ez persze még a távoli 
jövő, de úgy gondolom, hogy 
akár két gyermek mellett is le-
het tanulni.

A rövid távú terveim fősze-
replője Rozi, akit egyelőre még 
csak a kertbe viszek ki, de mert 
a II.  kerületben sok zöld van, 
szeretnék majd vele a környé-
ken nagyokat sétálni, és ha eljön 
az idő, választunk egy jó óvodát.

PZS

100.
Boldog

születésnapot!

a II. kerület idei első kisbabája
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Január elsején született Herjeczki Róza, a II. kerület idei első 
kisbabája, akinek érkezése óriási öröm volt családja számára. 
Önkormányzatunk ebben az örömben kívánt osztozni, illetve 
egy kis segítséget nyújtani az első napokra, ezért Őrsi Gergely 
polgármester felkereste a családot és a gratulációk mellé egy új-
szülött-ajándékcsomagot is átadott az újdonsült szülőpárnak.
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LéLEKmozGAtó pRoGRAm Egészségügyi hírek
harmincezer üveg béres csepp idős- 
és szociális otthonoknak. A koronavírus 
okozta járványhelyzetben a Béres Gyógyszergyár 
Zrt. harmincezer üveg Béres Cseppet ajánlott fel, 
amely hat karitatív szervezet közreműködésével jut 
el idős- és szociális otthonokba. Az adomány értéke 
több mint 50 millió forint. A Béres Csepp ugyan nem 
helyettesíti az oltást és a szabályok betartását, de 
segítséget jelent az ápolásra, gondozásra szorulók-
nak. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke, 
aki 2014-ben kapta meg a II. Kerületért Emlékérmet, 
kiemelte, hogy a Béres Csepp a nyomelempótlással 
hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez, egy nagyon 
fontos étrendkiegészítő készítmény, és a társadalmi 
szolidaritás fontosságát hangsúlyozva azt mondta, 
mindenki tehet a másik emberért.

szakmai tanácsadással egybekötött 
egyéni túrák. A Szent Ferenc Kórház kardio-
tanösvényén a megváltozott szabályok miatt vezetett 
túrákat a korábbi formában átmenetileg nem szer-
vezhetnek, de hogy a személyes segítség most se 
maradjon el, heti három nap, napi két alkalommal 
a kórház vállalja, hogy egyéni túrázókat készít fel 
és indít el kardiotanösvényén. A találkozó a kórház 
bejáratán kívül történik, az alkalmankénti létszámot 
hét főben határozták meg. Szabadtéren, a szociá-
lis távolságtartás szabályait betartva elmondják a 
túrázáshoz szükséges tudnivalókat, túralappal lát-
ják el a résztvevőket, kérés esetén segítenek annak 
megítélésében is, hogy kinek melyik hosszúságú túra 
alkalmas, és válaszolnak az erdőjárásra, sportolásra 
jelenleg érvényes Covid-szabályokkal kapcsolatos 
kérdésekre. Ezt követően a résztvevők egyénileg 
(vagy közvetlen hozzátartozójukkal közösen, de a 
többi résztvevőtől elkülönülve) teljesítik a túrát. Idő-
pontok: hétfő, szerda, péntek 10 és 13 óra. Helyszín: 
Hárs-hegyi kardiotanösvény. Találkozó: 1021 Széher 
út 73. Részvétel bejelentkezés alapján: gyogytorna@
szentferenckorhaz.hu.

mozgatórobot sma-s gyerekeknek. 
Izomsorvadásban szenvedő gyermekek fejlesztését 
lehetővé tévő orvostechnikai eszközt kapott a Szent 
János Kórház Gyermekgyógyászati Rehabilitációs 
Osztálya. Az innovatív mozgatórobot, a ProdRobot a 
járni nem képes gyermekek mozgásfejlődését segíti. 
A robottechnika hatékonyan kiegészíti és segíti a 
lehető legjobb mozgásteljesítmény minél hamarabb 
történő elérését és megtartását. Alkalmazásáról szak-
orvosi vizsgálat során döntenek. A Szent János Kórház 
osztálya 2014-től a gyermekkori izombetegségek 
rehabilitációs központjává vált, az SMA-s gyermekek 
ellátásában is kiemelt szerepet vállal, kora csecsemő-
kortól fogadja a betegeket. (1023 Bolyai 5-9., B Épület 
III. emelet és Új Épület II. emelet. Időpontkérés hétfőn 
és pénteken 8-13-ig: (06 1) 345-0600/3171, vagy 
idopontkeresgyrehab@janoskorhaz.hu)

vakcina a szociális otthonban. Az Idős-
korúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthoná-
nak lakói és munkavállalói a koronavírus elleni első 
oltást január 29-én kapták meg. Mind az ellátottak, 
mind a munkavállalók közel száz százalékban jelez-
ték igényüket az oltóanyagra, ami az oltóközpont 
tájékoztatása szerint megfelelő mennyiségben állt 
rendelkezésre – tájékoztatta lapunkat dr. Nagy Viktor 
intézményvezető. 

Regisztrálni a
vakcinainfo.gov.hu

oldalon lehet,
kérdés esetén a

(06 80) 277-455,
(06 80) 277-456

ingyenes
zöldszámok hívhatók.

Levélben kérték az önkormányzat segítségét, mert 
a koronavírus elleni védőoltás hivatalos regisztrá-
ciós felületén az életkor rovatba nem lehetett há-
romjegyű számot beírni, vagyis online csak száz-
évesnél fiatalabbak regisztrálhattak. Őrsi Gergely 
polgármester ezért levélben fordult a kormányhoz, 
hogy javítsák a regisztrációs felületet, és tegyék 
lehetővé a veszélyeztetett korosztálynak számító 
százévesnél idősebbek online regisztrációját, hogy 
ők is, akár családtagjaik segítségével, könnyen és 
gyorsan jelentkezhessenek a védőoltás beadására. 
Azóta az oldalt már javították. 

A polgármester egyúttal mindenkit arra bizta-
tott, hogy amint az oltási terv szerint módja nyílik, 
éljen a vakcina beadásának lehetőségével, mert a 
járvány idején így vigyázhatunk egymásra a leg-
hatékonyabban. 

Az országgyűlés döntése alapján 2018 óta 
ünnepeljük február 22-én a magyar para-
sport napját. A magyar paralimpiai Bizottság 
(mpB) és a Fogyatékosok országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége 
(FoDISz) a parasportok és a parasportolók 
megünneplésére készülve ismét együtt-
működésre hívja az összes köznevelési in-
tézményt Lélekmozgató nevű programjával. 

A pandémia, a járványügyi intézkedések ru-
galmasságra kényszerítenek mindenkit, de a 
szervezők bíznak benne, hogy a nehezített 
körülmények ellenére is sokan csatlakoznak 
a felhíváshoz, és FEBRUÁR 22-én (hétfőn) 
foglalkoznak a parasportok, a parasporto-
lók, a fogyatékossággal élők témájával ér-
zékenyítő elméleti, illetve – ahol lehetséges 
csoportonként, osztályonként – gyakorlati 
sportfoglalkozások keretében.

A Lélekmozgatóhoz bármilyen szabadon 
választott programmal csatlakozhatnak, 
mely ehhez a naphoz, illetve a fogyatéko-
sok világához kapcsolódik. A www.fodisz.
hu-n a regisztrációs felület már elérhető 
az óvodák és iskolák számára, és folyama-
tosan kerülnek fel a témával kapcsolatos 
segédanyagok. A regisztrált intézmények 
közvetlen tájékoztatást és segédanyagokat 
kapnak korcsoportonként, valamint pályá-
zatokon vehetnek részt, nyereményekben 
részesülhetnek.

Százéves kor felett is lehet már
regisztrálni a védőoltásra

óVoDáKnAK éS ISKoLáKnAK

Alkotói pályázat
A II. Kerületi Önkormányzat elkötelezett a jövő 

akadálymentesítésében. Ezért is támogatja a 

II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit 

Kft. kezdeményezését, hogy a fentieken felül 

alkotói pályázatot írjon ki a parasportnaphoz 

kapcsolódóan: • óvodai csoportonként para-

sportolással kapcsolatos rajzpályázatot • isko-

lai osztályonként és parasportolással kapcso-

latos versírási pályázatot. Nyereményként az 

Egy sima, egy fordított Egyesület érzékenyítő 

programját ajánlja fel a nyertes csoportnak és 

osztálynak. Ezeket a pályázatokat FEBRUÁR 

25-ig az alábbi e-mail-címre várják: info@

masodikkeruletsport.hu.
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Lakossági jelzések alapján
új tervek a parkolási övezet bővítésére

Az online lakossági fórum másik kiemelt témá-
ja a Széher út, tárogató út, Budenz út és kör-
nyékének közlekedési problémája volt. Az ott 
élők nap mint nap szembesülnek a hatalmas 
átmenő forgalommal, a járművek jelentős se-
bességével. A Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) pedig azért kezdeményezte a Széher út 
egyirányúsítását, mert a buszok gyakran nem 
tudnak közlekedni a szabálytalanul parkoló 
autók és a nagy forgalom miatt.

Őrsi Gergely polgármester hangsúlyozta, hogy a 
Széher út forgalmi rendjén csak az egész térség 
közlekedési helyzetét figyelembe véve szabad vál-

toztatni, mert az kihatással lenne a többi útra, utcára 
is. Nem beszélve arról, hogy a vizsgálatok szerint az 
egyirányúsítás önmagában csak növelné a gépjár-
műforgalmat. 

A korábbi csatornabeszakadás miatt jelenleg ideig-
lenes a forgalmi rend, és vizsgálják, hogy a Széher út 
forgalmára milyen hatást gyakorol a Szerb Antal utca 
egyirányúsítása, miután az átmenő forgalom – a leg-
kívánatosabb helyére – a Hűvösvölgyi útra kényszerült.

A polgármester jelezte, a II. Kerületi Önkormányzat 
kezdeményezte a BKK-nál, hogy a 129-es autóbusznak 
ne csak a menetrendjét és lehetséges más útvonalát, 
hanem a járművek méretét is vizsgálják meg, tekin-
tettel az elöregedett csatornarendszerre.

A forgalomtechnikai vizsgálat szerint a parkoló-
helyek szabályossá tétele, helyenként a parkolás til-
tása, az út észszerű szélesítése, a Széher út–Budenz 
út–Bognár utca csomópont körforgalommá alakítása, 
a sebesség csökkentése, valamint a kisebb buszok 
használata együtt jelenthet megoldást.

Mivel a téma nagyon megosztó (közel ugyanannyian 
szeretnének egyirányúsítást, mint amennyien nem), 
ezért minden lakossági észrevétel fontos, hiszen csak 
a helyiek véleményét megismerve lehet pontos képet 
alkotni az elvárásokról. A témában interaktív beszél-
getést terveznek a Zoom-alkalmazáson keresztül a 
tervezők részvételével. Jelentkezni és javaslatokat tenni 
a kozosseg@masodikkerulet.hu e-mail-címen lehet.

Az online lakossági fórumon Őrsi Gergely 
polgármester elmondta, az alapvető prob-
léma az, hogy a területet sokan gyakorlatilag 
P+R parkolóként használják, járműveiket 
lerakva vagy dolgozni járnak, vagy tovább-
utaznak a közösségi közlekedés járművein 
a városba, és csak késő délután, vagy este 
jönnek az autóért. Ezzel viszont ellehetet-
lenítik az ott lakók parkolási lehetőségeit, 
szabálytalanul várakozva gyakran elállják az 
autóbehajtókat, rongálják a zöldterületeket, 
sokszor járhatatlanná teszik a szűkebb ut-
cákat, amivel balesetveszélyes helyzetet 
alakítanak ki.

A járványhelyzet miatt a további közösségi 
egyeztetések elmaradtak, azonban az eddig 
beérkezett visszajelzések és javaslatok alap-
ján a tervezők további területeket vonnának 
be a parkolási zónába. Az új tanulmány fő-
leg a terület tömegközlekedési útvonalainak 
és a nagyobb intézményeknek a környékén 
bővítené az övezetet, megakadályozva az in-
gyenes parkolással járó problémákat.

Az új terv a Szilágyi Erzsébet fasor–Hű-
vösvölgyi út–Hidász utca–Bimbó út–Áb-

Csak lakossági egyeztetéssel lehet változtatni a Széher út közlekedési rendjén

rányi Emil utca–Endrődi Sándor utca–
Fullánk utca–Törökvész lejtő–Majális 
utca–Törökvész út–Ferenchegyi út–Őzgida 
utca–Muraközi utca és a Gábor Áron utca 
által határolt övezet vizsgálatára készült el.

A polgármester ugyanakkor hozzátette, 
hogy jogértelmezésük alapján a tavaly év 
végén született felsőbb jogszabályok nem 
teszik lehetővé, hogy az önkormányzatok 
idén díjemeléssel járó döntést hozzanak, 
így új parkolási övezetet sem alakíthatnak 
ki. A  veszélyhelyzet miatt ingyenessé tett 
parkolás miatt ráadásul a tervezők sem 
kapnak reális képet a tényleges parkolási 
helyzetről.

A lakossági egyeztetések azonban folytatód-
nak, csak nem személyesen, hanem az inter-
neten, online fórumok keretében várják a 
lakók észrevételeit, javaslatait. Bemutatják 
az új forgalomtechnikai terveket utcáról ut-
cára, hiszen egyirányúsításokra is szükség 
lesz az átmenő forgalom csökkentése érde-
kében. Aki részt venne a Zoom-alkalmazáson 
zajló egyeztetésen, az jelezheti szándékát a 
kozosseg@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Már reggel megtelik a Törökvész út, sokan P+R parkolónak használják a környéket

Tisztelt Kerületi Lakosok!
2020. augusztustól bővült kerületünkben 
a védett épületek köre, kerületi védelem 
alá helyeztünk több értékes építészeti 
emléket, például a Körszállót és az újlaki 
plébánia épületét. fontos számunkra, 
hogy az építészetileg és történetileg ér-
tékes kerületi épületeket, épületrészeket 
megőrizzük az utókor számára.

Annak érdekében, hogy a közössé-
günk számára fontos emlékek ne tűn-
jenek el, a leghatékonyabb eszközünk, 
ha egyedi helyi védelem alá helyezzük 
őket. Célunk, hogy az elkezdett mun-
kát folytassuk, a védett épületek körét 
tovább növeljük.  

A folyamat elején kérjük, hogy a
partnerseg@masodikkerulet.hu

e-mail-címre írják meg azokat az épüle-
teket, építményeket, melyeket védelemre 
érdemesnek találnak. Kérjük, a javaslat 
tartalmazza a helyrajzi számot, a rövid 
indoklást, fotókat és a védelem tárgyá-
nak megnevezését.

Véleményüket folyamatosan várjuk, 
minden kezdeményezőt értesítünk a 
javaslatával kapcsolatos döntésekről.

Trummer Tamás főépítész

A koronavírus-járvány ugyan megakasztotta a Törökvész út és kör-
nyékének parkolási gondjait orvosló egyeztetési folyamatot, de a 
korábbi észrevételek alapján már újabb szakmai koncepció készült.

Fo
tó

: F
or

tep
an

A Körszálló 1968-ban
a Lorántffy Zsuzsanna utca felől
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Bokrétaünnepet tartottak a Völgy utcában a jelenleg Pesthi-
degkúton működő Gyermekek Háza leendő épületénél ja-
nuár 26-án. A többszörös túljelentkezéssel működő állami 
általános iskola és gimnázium olyan alternatív pedagógiai 
programmal működik, amelyben a nyitottság, az elfogadás, 
az integráció, a tehetséggondozás, a közösségfejlesztés és 
a személyre szabott oktatás a legfontosabb alapelvek közé 
tartozik. A mintegy 4500 négyzetméteres felújított és ki-
bővített iskolaépület mostanra szerkezetkész, a műszaki át-
adásra tavasszal kerülhet sor, ősszel pedig már itt kezdhetik 
meg a diákok és a pedagógusok a tanévet. A 2008 óta üresen 
álló épület 5,3 milliárd forintos kormányzati támogatásból 
újul meg, és egy új építésű tornacsarnokkal is kiegészül. 
A Völgy utca és az Ötvös János utca sarkán található iroda-
épületben 1974-től a SZOT Munkavédelmi Tudományos 
Kutató Intézete működött, amely 2007-ben megszűnt, így 
a ház 2008 óta teljesen üresen állt.

A szűk körű bokrétaünnepen és bejáráson Őrsi Gergely 
polgármester mellett részt vett Varga Mihály pénzügymi-
niszter, országgyűlési képviselő, Kókayné Lányi Marietta 
programvezető, Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató és 
Gór Csaba frakcióvezető.

Szerkezetkész az új iskolaépület

Őrsi Gergely, Gór Csaba, Kókayné Lányi Marietta,Varga Mihály és Hajnissné Anda Éva a bokrétaünnepen

Az utóbbi időszakban a Szépvölgyi út felső 
szakasza inkább hasonlított P+R parkolóra, 
vagy éppen egy murvás autókereskedésre, 
mintsem a zöldterület kapujára, ahonnan 
a szabadba vágyók kirándulni, sétálni in-
dulhatnak.

A szanaszét parkoló autók, a zsúfoltság 
miatt olykor még a 65-ös busz is bent ra-
gadt a körültekintés nélkül leparkolt jár-
művek közé.

A helyzet rendezése érdekében már tilos 
megállni a Szépvölgyi út felső szakaszán, 
ugyanis a Fenyőgyöngye étteremtől felfele 
megszűnt a kétoldali várakozás lehetősége.

A remények szerint a kirándulni igyek-
vők be is tartják majd a szabályokat, és az 
erdős terület szegletén nem lesz dugó.

A fővárosi és a II. Kerületi Önkormány-
zat a 65-ös buszjárat sűrítésével szeretné 
elérni, hogy a szabadba vágyók – az elmúlt 
ünnepi időszakhoz hasonlóan – a majd 
gyakrabban járó buszokkal juthassanak el 
a Szépvölgyi-dűlőig.

túl sok volt a szabálytalanul parkoló autó az erdő mentén
Sűrítenék a buszjáratokat a kirándulóknak

A szabálytalanul parkoló autók gyakran 

akadályozták a buszközlekedést Új, megállni tilos táblák a Szépvölgyi út felső szakaszán
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több helyet a kerékpároknak!

Jó dolog a kerékpározás, de hol tartsuk a 
drótszamarat? A biztonságos tárolás kérdé-
se gyakran felvetődik. A helyszűke otthon, a 
keskeny gang vagy folyosó a társasházban, az 
őrizetlen, sötét garázs ugyanúgy gondolko-
dásra készteti a kerékpárost, mint az, hogy a 
célba érkezéskor talál-e biztonságos helyet 
akár néhány percre is, ahol letámaszthatja és 
kikötheti a biciklijét.

A II. Kerületi Önkormányzat azzal igyekszik 
segíteni a kerékpárosokat, hogy minél több 
saját tulajdonú, használaton kívüli kisebb 
helyiséget épít át kerékpártárolóvá a társas-
házak számára.

A tervek szerint a Retek utca egyik leromlott 
állapotú helyiségét is rendbe hozzák és átala-
kítják biztonságos tárolóvá, ezzel is támogatva 
a kerékpáros közlekedés népszerűbbé válását.

éVES KERéKpáRoS REKoRD

Környezettudatosak
vagyunk-e?

A BKK öt, nyilvánosan elérhető adatokat mutató 
kerékpárszámlálóján 15 százalékkal nagyobb for-
galmat mértek 2020-ban, mint 2019-ben. Soha 
nem mértek még 2,77 millió kerékpározót ezeken 
az útvonalakon – írja cikkében a Magyar Kerék-
párosklub. 

Az aszfaltba telepített érzékelők felett még télen 
is többen kerékpároztak: arányaiban decemberben 
nőtt legjobban a biciklis forgalom az előző év azonos 
hónapjához képest, helyenként 29 és 95 százalék 
közti emelkedést produkálva. Munkanapokon és 
munkaszüneti napokon is nőtt a fővárosi kerékpár-
forgalom, ami az otthoni munkavégzés, az oktatási 
intézmények és vendéglátóhelyek bezárása mellett 
kiemelkedő eredmény. 

A budai rakparti kerékpárút a legnépszerűbb 
útvonal. A Bem rakparton éves kerékpáros rekord 
dőlt meg, ráadásul most először mértek 1 millió-
nál nagyobb forgalmat: míg 2019-ben 936 ezer, 
2020-ban 1,08 millió a mért adat, ami 15 százalé-
kos növekedést jelent Budapest legforgalmasabb, 
fejlesztésre váró kerékpáros útvonalán.

A Kerékpárosklub szerint a növekedést egyszerre 
okozhatta, hogy a koronavírust sokan a távolságtar-
tást biztosító biciklis közlekedéssel akarják elkerülni, 
illetve a kerékpározás a lezárások alatt is könnyen 
elérhető szabadidős tevékenységet nyújt. Egyre 
többen ismerik fel, hogy kerékpárral elkerülhetők 
a dugók, és parkolóhelyet sem kell keresni – írja a 
Magyar Kerékpárosklub.

Az önkormányzat használaton kívüli
helyiségeket alakítana át kerékpártárolóvá

Leromlott állapotú helyiségekből 
kerékpártárolók

Közös felmérést végzett a WWF Magyarország és a 
Budapest Bank arról, hogy a magyar lakosság milyen 
környezetvédelmi célra szabadítana fel bizonyos ösz-
szeget megtakarításaiból. A megkérdezettek 54%-a 
otthonának korszerűsítésére – szigetelés, napelem, 
napkollektor – adna ki pénzt elsősorban, 31% akár 
hitelt is felvenne ezek megvalósítására. A válaszadók 
26%-a szerezne be elektromos vagy hibrid autót, 
27%-uk környezetbarát háztartási gépeket. Jóval 
kevesebben vannak, akik az elmúlt év során anyagi-
lag is támogattak környezetvédelmi célokat: 9%-uk 
zöldprogramok, 7%-uk zöld civil szervezetek mellé 
állt. Arra a kérdésre, hogy felajánlaná-e fizetése egy 
részét a környezetvédelem támogatására, a meg-
kérdezettek 14%-a válaszolt igennel.

Sokat segíthetünk hétköznapi életvitelünkkel is. 
• A szelektív hulladékgyűjtés mellett törekedjünk a 
szemét minimalizálására! • Többször is használható 
textilzsákokba válogassunk zöldséget, péksüteményt, 
majd saját vászontáskával, kosárral távozzunk a bolt-
ból, piacról! • Részesítsük előnyben a természetes 
alapanyagú termékeket, kozmetikumokat! • Töre-
kedjünk a tartósságra (használati elektronikus cikkek, 
öltözet, gyermekjátékok területén)! • Mérsékeljük a 
húsfogyasztást, kevesebb vizet és áramot használjunk! 
még több információ:wwf.hu/cselekedj/
elj-kornyezettudatosan/

Sok szép ciklámen közül válogathattak azok, akik 
január 30-án elmentek a Marczibányi téren és a 
Kultúrkúriában rendezett önkormányzati ciklámen-
vásárra. A vásárlási szándékot előre kellett jelezni, 
végül közel 2000 tő ciklámen kelt el. A befolyt 
összegből újabb fákat ültetnek majd kerületünk-
ben. A visszajelzések alapján a vásárlók örültek a 
jó ügyet szolgáló kezdeményezésnek, elégedettek 
voltak a szervezéssel és a virágok minőségével is.

Őrsi Gergely polgármester és Varga Előd Ben-
degúz alpolgármester saját költségén vásárolt és 
ajándékozott a kerületi egészségügyben dolgozó 
valamennyi hölgynek cikláment.

dőlt meg a Bem rakparton

Virágvásár 
a fákért
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vuk nyomában

A tavaly szeptemberben a költőmadarak élőhe-
lyének megóvásáról, a fás szárú növények vé-
delméről, kivágásáról és pótlásáról alkotott új 
önkormányzati rendelet idén januártól lépett 
életbe, amit az ezt követően benyújtott kérel-
mekre, valamint engedély nélküli fakivágásokra 
kell alkalmazni.

A jogszabály rendelkezik arról, hogy min-
den, nem közterületi ingatlanon álló fa kivá-
gásához előzetesen kérelmet kell benyújtani a 
hatósághoz, és nem elegendő a fakivágás be-
jelentése (bővebben: www.masodikkerulet.hu/
node/42162, illetve node/42149). 

Szigorúbb lett a fapótlási kötelezettség: csak 
akkor lehet fát kivágni, ha az érintett ingatlan 
zöldfelületének minden megkezdett száz négy-
zetméterére a kivágást követően is legalább egy 
darab tíz centiméter feletti törzsátmérővel ren-
delkező fás szárú növény (kivéve gyümölcsfa) jut. 

Építkezés miatt kivágni tervezett fánál vizs-
gálni kell az átültetés lehetőségét, a vizsgálatot 

Életbe lépett a fákat és madarakat védő rendelet

az engedélyeztetési eljárás előtt kell kérelmezni 
a II. kerületi polgármesteri hivataltól. A faátül-
tetést a növény áthelyezése előtt, a 10-30 centi-
méter közötti törzsátmérőjű fák esetén egy évvel, 
a 30 cm törzsátmérő felett pedig két évvel koráb-
ban kell kérelmezni. 

Amennyiben telken belül nem oldható meg 
az átültetés, akkor a fát az önkormányzat által 
kijelölt közterületen kell elhelyezni. Az átülte-
téssel összefüggő valamennyi költséget az ön-
kormányzat viseli. 

Ha a fát élet-, baleset- vagy vagyonvédelmi ok 
miatt kell kivágni, és ez az ingatlan tulajdonosá-

nak, használójának vagy kezelőjének róható fel, 
akkor bírságot szabnak ki, ugyanúgy, mint töb-
bek között a fa jelentős mértékű csonkításáért, 
valamint az engedély nélküli fakivágás esetén. 

A madarak védelme érdekében az április 1. és 
augusztus 1. között kérelmezett fakivágásokat 
csak a hatósággal szerződésben álló, zoológiai 
ismeretekkel rendelkező szervezet vagy szakem-
ber véleményét figyelembe véve lehet engedé-
lyezni, amennyiben a kivágása nem életvédelmi, 
baleset-megelőzési vagy vagyonbiztonsági okból 
szükséges.

SZEG

Irodalmi munkássága mellett gazdatisztként 
dolgozott és szenvedélyes vadász volt. Vadá-
szati témában rendszeresen publikált, de sok 
regényében – például a Tüskevárban vagy a Téli 
berekben – is tükröződik természetszeretete és 
-ismerete. Népszerűségét elsősorban állattör-
téneteinek köszönheti, a Bogáncs, a Csí, a Kele, a 
Lutra, a Hú és a talán legismertebb Vuk számos 
fiatal olvasóval szerettette meg az erdők és me-
zők élővilágát, állatait. 

2020 decemberében a kettős jubileum al-
kalmából az író gazdag életműve előtt tiszte-
legve a Pilisi Parkerdő Zrt. az Agrárminiszté-
rium és az Örökerdő Alapítvány támogatásával 
tanösvényt alakított ki, amely Fekete István 
nevét viseli. A Kis-Hárs-hegyen vezető tanös-
vény első állomása az író egykori, II. kerületi, 
Tárogató út 77. szám alatti lakhelye közelében 

A tavalyi évben dupla évforduló alkalmából 
emlékezhettünk meg az 1900-ban született és 
1970-ben elhunyt egyik legolvasottabb és leg-
termékenyebb magyar íróról, Fekete Istvánról. 

található, ahol 1945-től haláláig élt és alkotott, 
és ahol születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból tiszteletére emléktáblát avattak. 

A közel 800 méter hosszú tanösvény a 
Hárs-hegy legkedveltebb, jól felszerelt infra-
struktúrával rendelkező úthálózatához tarto-
zik, kis emelkedővel, a Széher úttól a Hárs-he-
gyi-nyeregig vezet. Az útvonalon elhelyezett öt 
interaktív ismeretterjesztő táblát QR-kódok-
kal is ellátták, így az okostelefonnal érkezők a 
táblákon feltüntetetteken túl további érdekes 
információkat is megtudhatnak az író életéről 
és munkásságáról, valamint a környék termé-
szeti kincseiről, növény- és állatvilágáról. 

Az út végén a Hárs-hegyi-nyeregtől a sárga 
háromszög jelzésen haladva a Kis-Hárs-he-
gyen található Makovecz-kilátóhoz, a sárga 
jelzésen a Nagy-Hárs-hegyen lévő Kaán Ká-
roly-kilátóhoz juthatnak el azok, akik kirán-
dulásukat, a tanösvényen átélt élményeiket, 
újonnan szerzett tudásukat a fővárosi pano-
ráma megtekintésével szeretnék megkoro-
názni. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. gondolt azokra is, 
akik szeretnék, de személyesen nem tudják 
felkeresni az új tanösvényt, ők az internet se-
gítségével juthatnak hozzá az ismeretekhez: 
parkerdo.hu/fekete-istvan-tanosveny/
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A januári önkormányzati döntések között 
szerepelt a fás szárú növények védelméről, 
kivágásáról és pótlásáról rendelkező önkor-
mányzati jogszabály módosítása, a rendelet 
apróbb technikai elemekkel egészült ki, de a 
korábbinál szigorúbb védelmet biztosító pa-
ragrafusok nem változtak.
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– A szülőkkel való partneri viszony 
erősítése céljából évente többször 
szervezünk közös programokat a 
családokkal. Ebben a pandémiás 
időszakban új lehetőséget kerestünk: 
madáretető barkácsolására buzdítot-
tuk a családokat. Az otthoni környe-
zetben, együtt elkészített madárete-
tők, madáreleségek új élményt adtak 
a családoknak, lehetőséget az isme-
retek bővítésére. 

Az elkészült madáretetőkből kiál-
lítást szerveztünk, majd a gyerekek-
kel közösen kihelyeztük óvodaker-
tünk fáira a szebbnél szebb, ötletes 
madáretetőket, madárcsemegéket. 
A gyermekek a felnőttek segítségével 
folyamatosan ellenőrzik a madárete-
tők tartalmát, és újra feltöltik őket. 
A madáretetők vendégeit a csoport-
szobák ablakain keresztül is figye-
lemmel kísérhetjük.

A kéthetes témasorozattal az volt a 
célunk, hogy még tudatosabban, cél-
irányosabban hívjuk fel a családok 
figyelmét a téli madárvédelemre, és 
hogy még szorosabb legyen a kap-
csolat a családok és óvodánk között – 
mondta el lapunknak Benedek Angéla, 
a Kadarka utcai tagóvoda vezetője. 

a Kadarka utcai óvodában
A Községház Utcai Óvoda Kadarka 
Utcai Tagóvodájában a környe-
zeti nevelés fontos része, hogy a 
madárvédelmi tevékenységbe ak-
tívan bevonják a gyermekeket, így 
segítve a környezethez, a termé-
szethez való pozitív, környezettu-
datos magatartásuk kialakulását.

A Gyökössy Endre Református Óvoda 1999 
óta működött a Baár–Madas iskola épü-
letében harminc óvodás gyerekkel. Az új, 
Csopaki utcai épületbe tavaly november 
végén költöztek, ami lehetővé tette, hogy 
további két csoporttal bővüljön a létszám. – 
Az épület kiválasztásában fontos szempont 
volt a Baár–Madas Református Általános 
Iskola és Gimnázium közelsége, hiszen az 
óvodába járó gyermekek döntő hányada 
nagycsaládos, és a testvérek ide járnak is-
kolába. Így a szülőknek nem jelent külön 
terhet gyermekeik szállítása – tájékoztatta 
lapunkat Zsóri Mónika óvodavezető.

Új épüLEtBEn A REFoRmátuS óVoDA

téli madárvédelem Fontos madáretetési tanácsok
Az énekesmadarak téli etetése nem elsősorban az életben 
maradásukat szolgálja, hiszen emberi beavatkozás nélkül is 
képesek lennének átvészelni a hidegebb hónapokat. Azzal, hogy 
eleséget helyezünk ki, főként megfigyelésüket segíthetjük elő, 
ugyanakkor az etetés helyének közelében hasznukat is vehetjük 
a gyommagvakkal és rovarokkal szembeni védekezésben – 
hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület, amely a II. Kerületi Önkormányzattal több területen 
is együttműködik városrészünk zöld jellegének megőrzése 
érdekében. Azonban felhívják a figyelmet arra is, hogy a hó-
napokon át tartó téli madáretetést csak jól szabad végezni. 
A részeletes tudnivalók elérhetők az www.mme.hu oldalon.
mikor etessünk?
• leginkább az első fagyoktól a mínuszok megszűnéséig
• új helyen korábban, már októberben is lehet kezdeni
•  korai etetésnél néhány marék mag elegendő, ezt kiegészít-

hetjük néhány felszúrt almával
•  az etetést a költési időszak kezdetével, de legkésőbb április 

közepén fejezzük be
•  az etetés legyen folyamatos, mert a madarak megszokják, 

hogy hol találtak táplálékot
•  ha tudjuk, hogy lesz néhány nap leállás, akkor fokozatosan 

csökkentsük a kitett mennyiséget, hogy a madarak másutt 
keressenek ennivalót.

mivel etessünk?
•  olajos magvak: nem sózott, nem pirított, fekete (ipari) 

napraforgó, nem baj, sőt egyes kiscsőrű fajoknak kedvező, 
ha törött. Köles, dió, fekete dió, mogyoró, földimogyoró, 
kesudió, pisztácia

•  állati zsiradék: kacsa-, liba- és sertésháj, sertés zsírszalonna, 
faggyú, főzéssel sótlanított étkezési szalonna, cinkegolyó, 
lágysajt, vajtégla

•  alma és bogyós gyümölcsök: tűzzük fára, bokorra, vagy 
tegyük néhány almát a talajra.

mivel ne etessünk?
•  soha ne adjunk se az énekesmadaraknak az etetőben, se a 

vízimadaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, péksütit, csipszet, 
mert káros és veszélyes lehet számukra

•  a kenyérfélék idővel megerjednek az etetőben, ami meg-
betegedést, sőt pusztulást hozhat a madaraknak.

takarítsuk az etetőt!
•  az etetőket és környéküket érdemes hetente többször is 

kitakarítani, felsöpörni.

A szóbelikkel
folytatódik
a felvételi

A középiskolába készü-
lő diákokra az írásbelik 
után a szóbeli vizsgák 
várnak. A szóbeli meg-
hallgatások az általános 
felvételi eljárás kereté-
ben FEBRUÁR 23. – MÁR-
CIUS 12. között lesznek. 
A jelentkezők felvételi 
jegyzékét a középfokú 
iskolák MÁRCIUS 16-ig 
hozzák nyilvánosságra.

(Forrás: eduline.hu)
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A ház tulajdonosa, dr. Burchard-Bélaváry 
Andor (1880–1947, képünkön fent) ősi Bi-
har vármegyei nemesi család leszármazott-
ja, huszárkapitány, jogász, királyi kormány-
főtanácsos, a Pesti Hengermalom Társaság 
igazgatója, a Heraldikai Társaság tagja, a Ma-
gyar Vöröskereszt főbiztos-helyettese, a Fe-
renc József-rend lovagja és a budai evangé-
likus egyház presbitere volt. Büttner Luciát 
(1904–1957), dr. Büttner Miklós – a Népjóléti 
és Munkaügyi Minisztérium helyettes állam-
titkára – lányát vette feleségül.

Közösen építtetett villájuk a dél felé lejtő te-
lek felső végében állt, és a „pázsitmezőbe foglalt 
vízmedencében” tükröződött, a kerti utat vö-
rös murvával szórták fel. A köbméterenként 35 
pengőbe kerülő ház elrendezése inkább prakti-
kusnak, mint nagypolgárinak számított. A pin-
ce a kazánt és a tárolóhelyiségeket rejtette, a 
földszint biztosította az életteret nagy nappa-
lijával, a gyermek játszószobával, ruhatárral, 
ebédlővel, konyhával, a cseléd lakásával, az 
emelet pedig a pihenést szolgálta három háló- 
és egy vendégszobájával, valamint a fürdővel.

Ferkai szerint „az épület karakterét a víz-
szintes vonalak és két anyag: a műkő, illetve a 
vöröstégla burkolat határozta meg. Az emeletes 
részen még a téglaburkolat is vízszintesen tagolt 
(úgynevezett csorbázott felület): minden második 
téglasort visszahúztak, így a téglafal az árnyék-
hatás miatt csíkosnak tűnik. […] A tégla-kő 
kombináció, a határozott vízszintes vonalak 
[…] Árkay bécsi mesterét, Peter Behrenst idé-
zik, akinek mesteriskolájába 1925-26-ban járt 
a bécsi Művészeti Akadémián. Behrens […] az 
épület tömegkompozíciójával indította a terve-
zést, az alaprajz csak utána következett. Tanít-
ványait is rászoktatta arra, hogy először durva 
tömegvázlatokat készítsenek szénnel, modelleket 
agyagból vagy gipszből, s ha elég jónak, kellően 
monumentálisnak érzik a tömeget, akkor térjenek 
át a funkciók kiosztására, az alaprajz és a hom-
lokzat megformálásra. Árkay egész életében ezt a 
tervezési módszert követte”.

Burchard-Bélaváry Andor 1931-ben föld-
szintes toldalékkal és külső pincelejárattal bő-
vítette a házat, mely „a modern magyar építészet 
hírnöke lett a nagyvilágban”, majd hamarosan 
eladta Stromszky Sándor udvari tanácsosnak, 
a Magyar Siemens-Shuckert Művek Villamos-
sági Rt. vezérigazgatójának és feleségének, 
Kövér Erzsébetnek. A házaspár a Nyúl utcá-

ból költözött át új otthonába, ahol húsz évig 
laktak. 1951-ben, mint a rendszer ellenségeit 
kitelepítették őket egy alföldi faluba fiukkal, 
Dénessel, menyükkel és unokájukkal együtt.

Az épület most óvoda, földszintes szárnyát 
kibővítették, emeletet építettek rá, a villa lé-
nyegében beleolvadt a gyermekintézménybe, 
egyedül hátsó traktusa és jobb oldali homlok-
zata ismerhető fel. Az óvoda honlapján az áll, 
hogy: „Nevelő tevékenységünk elsődleges célja a 
szabad játék lehetőségének megteremtése, melyen 
keresztül a gyermekek önállóan, s ez által öröm-

Budapest első modern stílusú 
családi házát 1927-ben mindösz-
sze három hónapos munkával 
építették fel Árkay Bertalan 
tervei alapján a Virág árok 
15. szám alatt. Ferkai András 
építészettörténész azt írta 
róla, hogy „a puritán hangvé-
tel meghökkentően modernnek 
tűnhetett a Pasarét stukkódíszes 
neobarokk villái között.”

A villa korabeli látványterve

A különleges villa 1927-ben

A hall dísze a lépcsőkorlát és a hozzá illő ajtó

Az óvodává
alakított épület

A modern építészet hírnöke

mel bontakoztathatják ki saját elképzeléseiket, 
kreatív ötleteiket.”

A sors párhuzama, hogy Burchard-Bélaváry 
Andor unokahúga, Burchard-Bélaváry Erzsé-
bet 1927-ben nyitott magánóvodájában alkal-
mazta először hazánkban a Montessori-mód-
szert, melynek lényege a gyermek tisztelete, 
a gyermekléptékű környezet és berendezés, 
képességfejlesztő játékok, a természet szere-
tete. A pedagógus 1945 után vezető szerepet 
játszott a magyar óvónőképzésben.

Verrasztó Gábor
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Koszorúzás és gyertyagyújtás 
Raoul Wallenberg szobránál 

2012 óta emlékezünk meg január 19-én a II. világháború végén, valamint az azt követő időszakban a 
kollektív bűnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztetést, kisemmizést elszenvedő magyarországi 
német közösség emberi jogokat súlyosan sértő és igazságtalan elűzetéséről. 1946-ban ezen a napon 
indult el az első vagon Budaörsről, ezzel vette kezdetét a magyarországi német kisebbség kitelepítése. 

A magyarországi németek elűzetésének emléknapjáról a II. Kerületi Önkormányzat a Pesthideg-
kút–Ófalui templom falán elhelyezett táblánál emlékezett meg. Mint Őrsi Gergely polgármester 
közösségi oldalán írta, a hazai németeket rövid idő alatt kétszer is elárulta Magyarország. Először, 
amikor a magyar honvédség helyett a náci pártot kellett szolgálniuk sorkatonaként az SS tagjaiként, 
másodszor pedig akkor, amikor ezért kollektív megbélyegzéssel sújtották és az ország elhagyására 
kényszerítették őket. – Nekünk, Budán ez különösen fájdalmas, hiszen a Pesthidegkutat gyarapodó 
településsé tevő itteni németek nagy részének is el kellett hagynia szülőföldjét. 

A megemlékezésen Őrsi Gergely mellett részt vett Berg Dániel és Szabó Gyula alpolgármester, 
Csere István önkormányzati képviselő, Kretz Éva Judit, a Német Önkormányzat elnöke, Szlovák 
Gyuláné, a Német Önkormányzat elnökhelyettese, illetve Helter Ferenc és Kabai Józsefné, a Német 
Önkormányzat tagja. 

Nem feledjük kitelepített szomszédainkat

– Budapest ostromának tragédiái közül is kitűnik a Re-
gent-ház pusztulása – emelte ki Őrsi Gergely polgármester 
közösségi oldalán. A Margit körút és a Bimbó út sarkán 
állt, egykor városszerte csodált bérpalota földszintjén a 
német csapatok lő- és robbanószereket tároltak, így amikor 
1945. január 21-ről 22-re virradó éjszaka a harcok során 
találatot kapott az épület, maga alá temette az óvóhelyen 
menedéket kereső közel háromszáz embert. Pesten ekkor 
már a romokat takarították el. Az értelmetlen halált halt 
áldozatokra emlékezett a Regent-ház áldozatainak jelképes 
sírjánál a Farkasréti temetőben és emléktáblájuknál Őrsi 
Gergely polgármester, valamint Varga Előd Bendegúz és 
Szabó Gyula alpolgármester.

Főhajtás a Regent-ház
áldozatai előtt

Hetvenhat éve hurcolták el Raoul Wallenber-
get, akinek budapestiek tízezrei közvetlenül 
köszönhetik életüket. Svédországból érkezett 
az egyik leggazdagabb skandináv család fiaként, 
akinek minden lehetősége megvolt, hogy bé-
kében és kényelemben vészelje át a II. világ-
háború pusztítását.

Ő azonban nem ezt választotta: a németek 
megszállta Budapestre jött, ahol éjt nappallá 
téve dolgozott azért, hogy a kiirtásra ítélt főváro-
si zsidóság megmentését segítse. – Nagyszüleink 
generációjának élő emlékei vannak róla, hiszen 
fáradhatatlanul járta Budapest utcáit. Ahol meg-
jelent, ott felcsillant a remény és az esély a biz-
tosnak hitt halál helyett a túlélésre – idézte fel 
Wallenberg emlékét Őrsi Gergely polgármester.

Hiába vált azonban Wallenberg alig néhány 
hónap alatt az egyik legnagyobb budapesti hőssé, 
nem állíthattak neki szobrot sehol a városban, 
hiszen az nemcsak a hőstettekre emlékeztetett 
volna, hanem arra is, miként hurcolta el a Vörös 
Hadsereg. Budán állították fel első emlékművét 
a Szilágyi Erzsébet fasorban. Szobránál koszo-
rúzott január 17-én Őrsi Gergely polgármester 
Verő Tamással, a Frankel Leó úti zsinagóga rab-
bijával Wallenberg elhurcolásának napján, majd 
a nap folyamán Berg Dániel alpolgármester is 
emlékezett a budapesti gettó felszabadításának 
76. évfordulóján a pasaréti szobornál. Szintén 
gyertyagyújtással emlékezett a helyszínen a ho-
lokauszt nemzetközi emléknapján (január 27.) 
Gór Csaba frakcióvezető és Némethy Béla kép-
viselő a náci Németország által elkövetett nép-
irtásra, amely hatmillió ember életét követelte.

Járdányi Pálra emlékeztek

1920. január 30-án született az Erkel- és Kossuth-dí-
jas zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató, 
kerületünk zeneiskolájának névadója, Járdányi Pál, 
akinek a II. Kerületi Önkormányzat 2010-ben posz-
tumusz díszpolgári címet adományozott. 

2020-ban, születésének századik évfordulója 
alkalmából a művész egykori, Hűvösvölgyi úti 
otthonánál elhelyezett emléktáblát koszorúzták 
meg, idén januárban pedig – a centenáriumi év 
lezárásaként – a XII. kerületi Németvölgyi úton 
avattak számára emléktáblát, ahol a háború után az 
ötvenes évek közepéig élt. Az emléktáblát Járdányi 
Gergely nagybőgőművész és a XII. kerület polgár-
mestere, Pokorni Zoltán leplezte le, az ünnepségen 
részt vett a II. kerület jelenlegi polgármestere, Őrsi 
Gergely és előző polgármestere, Láng Zsolt is. 
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Félbetört Életek
Budán a fokozhatatlannak hitt szenvedést is lehetett fokozni a II. világháború idején: a mai II. kerület 
népessége 1945-re mintegy negyedével csökkent a háború előttihez képest. A pusztítás senkit sem 
kímélt. Először a katonakorú férfiakat vesztettük el a fronton, akik fegyverrel a kezükben vagy munka-
szolgálatosként kerültek a Szovjetunióba. 1944-ben a zsidó származásúak és a másként gondolkodók  
kerültek sorra. A nyilas rémuralom idején halálbrigádok tomboltak Budán, majd következett az ostrom 
több mint száz napig tartó pusztítása. 1944. december 24. és 1945. február 11. között minden idők 
egyik leghevesebb városi csatájának színtere lett az egykor békés városnegyed. A civil lakosságot sem 
kímélték a harcok, a zabrálás és a tömeges nemi erőszakot elkövető katonák.

Budaiak tízezrei vesztették el életüket, otthonukat és reményüket egy emberhez méltó életre. Az áldoza-
tok örökké fájó hiányt hagytak maguk után. Szomszédaink voltak, akik boldogabb életet és méltóbb halált 
érdemeltek volna. Köztéri kiállításunkon közülük mutatjuk be néhány ember sorsát és a félbetört életük 
által hagyott űrt, így állítva emléket az áldozatoknak. 

Budapest II. Kerület 
Önkormányzata

Fotó: Fortepan / Romák Éva Történész szakertő - Ungváry Krisztián
Koncepció - Koniorczyk Borbála, Merker Dávid

Dizájn: Kisjustk®
Szervezés, korrektúra: Kiss Nóra

´
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1. Máriaremetei út-Bölény utca
2. Hidegkúti út-Templom utca
3. Ördögárok utca-Arany J. utca
4. Hidegkúti út-Hűvösvölgyi út

Térkép a köztéri 
kiállítás
helyszínei

1.

2.

3.

4.
5.

6.
8.

7.

9. 10.

11.

12.
13.14.

15.

16.

5. Hűvösvölgyi út-Lipótmezei út
6. Nagybányai út buszvégállomás
7. Pasaréti út-Hidász utca
8. Zöldlomb utca-Zöldkert utca

9. Törökvész út-Baba utca
10. Pusztaszeri út-Törökvész út
11. Felső Zöldmáli út 14.
12. Fillér utca-Garas utca

13. Széll Kálmán tér-Margit körút
14. Széna tér villamosmegálló
15. Szent Lukács Gyógyfürdő villamosmegálló
16. Árpád fejedelem útja-Lajos utca
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Áldozatok
Balatoni Kamill
Balatoni Kamill Budapesten született 1912-ben. Az óbudai kartongyár fizikai 
dolgozójaként a 30-as évek elejétől versenyszerűen kenuzott, a vaxholmi 
világbajnokságon a 10.000 méteres számban ezüstérmet szerzett Magyar-
ország válogatottjának. Budapest ostroma előtt barátaival összegyűjtötték 
és elrejtették a budapesti kenukat és faltboatokat, amelyeket így megmen-
tettek a háborús pusztulástól. 1944 végén a katonaságtól megszökött, 1945. 
február 7-én azonban elfogták és egy SS-egység három versenyzőtársával 
együtt a Margit körút közelében 33 éves korában agyonlőtte.

Dongó Attila
Dongó Attila 1939-ben született, egész gyerekkorát a háború határozta meg. 
Bár Budapest ostromát túlélte, mégis a háború áldozatának tekinthető.  
A harcok után városszerte lőszerek és más hadianyagok sokaságát hagyták 
el. Attila a Vitéz utcában vesztette életét 6 éves korában, amikor egy kézigrá-
náttal játszott és az felrobbant az óvodáskorú gyermek kezében.

Fest Sándor
Fest Sándor 1883-ban született Szepesváralján felvidéki szász (cipszer) 
családban. Tudós volt, az MTA levelező tagja, nyelvkönyveit generációk 
forgatták. A Fasori Evangélikus Gimnáziumban, majd a Debreceni Magyar 
Királyi Tisza István Tudományegyetemen tanított. Feleségével a front elől 
Debrecenből Budapestre menekült, ahol a Margit körút 43-45. alatti mo-
dern bérpalotában, a Regent-házban kapott szállást. Az épület földszintjén  
a német csapatok többtonnányi robbanóanyagot tároltak. Amikor 1945. 
január 21-én az épület találatot kapott, több mint háromszáz ember lelte 
halálát a romok alatt, köztük a 61 éves Fest Sándor és felesége is.

Gulácsy Irén
Gulácsy Irén 1894-ben született a bánsági Lázárföld községben. Már 16 
évesen férjhez ment, majd 1927-ig Nagyváradon éltek. Író volt, első művei  
a világháború elején jelentek meg. Történelmi tárgyú műveit nagy felkészült-
séggel írta, regényes korrajzaival komoly közönségsikert aratott. Regények 
és elbeszélések mellett színdarabokat is írt. Részt vett az erdélyi Országos 
Magyar Párt munkájában is. Budapest ostroma a Vitéz utca 2. számú házban 
érte. A ház előtt álló lőszeres vonat telitalálat miatt felrobbant és a detonáció 
maga alá temette otthonát. Az 50 éves Gulácsy mellett a ház pincéjében 
több mint 100 ember vesztette életét.

Kemény Simon
Kemény Simon 1882-ben született Kunszentmiklóson egy rendkívül szegény 
zsidó családba, szüleit még gyerekkorában elvesztette. Első versei 1899-ben 
jelentek meg, az I. világháború után az Est című újság meghatározó munka-

társa lett. Feleségével 1933-ban költözött a Herman Ottó út 2/b szám alatti 
villába. Bár kikeresztelkedett, a zsidótörvények miatt állását vesztette és ál-
landó anyagi gondjai lettek. Saját otthona kertjében végezték ki SS-egyenru-
hát viselő magyarok testvérével együtt 1945. január 21-én, 62 éves korában, 
mindössze pár sarokra a frontvonaltól.

Möller Károly, Möller Julianna és Möller Miklós
Möller Károly 1894-ben született Héderváron. Apjához hasonlóan ő is az 
építész szakmát választotta. Tehetségére felfigyelve egyre több megrende-
lést kapott: templomok, kastélyok, bérházak és gazdasági épületek egyaránt 
életműve részét képezik, a II. kerületben ő végezte az Átrium-ház szigetelését.
Budapest ostromát a család Budán vészelte át. 1945. február 3-án ran-
dalírozó szovjet katonák lepték el otthonukat. A 15 éves Möller Juliannát 
bántalmazták, házuk teraszán megerőszakolták majd kivégezték, feleségét 
és másik lányát elhurcolták, Az 50 éves Möller Károllyal és a 13 éves Möller 
Miklóssal a kertben megásatták saját sírjukat, majd belelőtték őket.  
Az elhurcolt családtagok sorsa a mai napig ismeretlen.

Ortvay Rudolf
Ortvay Rudolf 1885-ben született Miskolcon. Először orvosnak tanult, majd 
átiratkozott a bölcsészkarra, hogy matematikát és elméleti fizikát tanuljon. 
Tanulmányait Budapest mellett Münchenben, Zürichben és Göttingenben 
is végezte. Már 32 évesen a kolozsvári egyetem tanszékvezető tanára lett. 
Őt tekintjük a korszerű magyar elméleti fizika megalapozójának. A világ 
legnagyobb hatású fizikusaival állt kapcsolatban, az atombombát kifejlesztő 
Neumann Jánossal és Wigner Jenővel előadás-sorozatot szervezett.  
A II. világháború alatt lengyel tudósokat próbált menteni, de fellépett üldö-
zött magyar kollégái érdekében is. 1945. január 2-án, 60 éves korában  
a Gábor Áron utca 18. alatti lakásán öngyilkos lett.

Szenes Hanna
Szenes Hanna 1921-ben született asszimilálódott zsidó család gyermeke-
ként. A Bimbó úton élt, innen járt a Baár-Madas Református Gimnáziumba, 
majd nagykorúvá válva úgy döntött, Palesztinába költözik és részt vesz a 
zsidó haza létrehozásában. Amikor tudomást szerzett az európai zsidó-
ság ellen elkövetett népirtásról, csatlakozott a brit hadsereghez és egy 
ejtőernyős alakulat tagjaként a megszállt Magyarországra indult, hogy minél 
több honfitársának mentse meg az életét. Már a határon elfogták és hosszas 
kínvallatások után 23 éves korában, 1944. november 7-én a Margit körúti 
Katonai Fogházban kivégezték a magyar hatóságok ítélete alapján. Versei 
maradtak fent utána, ma Izrael nemzeti költőjének számít.
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– Három évtizede kaptuk meg a 
lehetőséget arra, hogy saját ügye-
ink egy részéről mi döntsünk, és 
gróf Széchenyi István szavaihoz 
méltó módon, lehetőségeink és 
tehetségünk szerint irányíthas-
suk lakóhelyünk közügyeit, fej-
leszthessük városrészünket – írta 
a tavalyi évben a harmincéves 
önkormányzatiságot köszöntve 
Őrsi Gergely polgármester. 

Az elmúlt évtizedekben ki-
alakult kerületünk arculata, lett 
zászlónk, címerünk, nyolc sza-
bad önkormányzati választáson 

szavazhattunk a képviselő-tes-
tület tagjaira és a polgármester 
személyére.

Ez alatt Póta Gyula (SZDSZ–
Fidesz, illetve SZDSZ–MSZP) 
kettő, Bencze B. György (Fi-
desz–MDF) egy, Horváth Csaba 
(MSZP–SZDSZ) egy, dr. Láng Zsolt 
(Fidesz–KDNP) három cikluson 
át volt polgármester, Őrsi Gergely 
(Momentum–DK–MSZP–Párbe-
széd–LMP) 2019 ősze óta vezeti 
a II. kerületet. A képviselő-tes-
tület létszáma a kezdeti negyven 
főről a felére csökkent. 

2000 óta minden évben át-
adták a kerületi kitüntetéseket, 
eddig 35-en vehettek át dísz-

polgári vagy posztumusz dísz-
polgári címet, 41-en II. Kerü-
letért Emlékérmet.

Három évtized az önkormányzatiság útján
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,

és munkálkodhass a jövőn.”

(…) A budai körút megépítői végül a hídhoz 
fordulnak kézenfekvő segítségért, azaz a Nyulak 

szigetén működő klastromban élt királyleányról, IV. 
Béla lányáról, Árpád-házi Szent Margitról – a sziget 
és a híd később névadójáról – kapta az új közút is a 
nevét. Újabb névtáblacserére 1945 tavaszán került 
sor. (…) A szándék az antifasiszta ellenállás 
mártírjainak megörökítése volt.
(1995. január 19.)

A Kapás utcai rendelőintézetben új röntgengé-
pet állítottak üzembe. Az ünnepélyes átadásra 

január 20-án került sor. (…) Fényjelzés mutatja, ha 
a készülék felvételre kész állapotban van. Nyomó-
gombbal lehet megválasztani a rétegszöget, a 
megvilágítási időt és a rétegmagasságot. Az új RS-2 
könnyebbé tette és meggyorsította az orvosok 
munkáját, és általa a betegek sugárterhelése 
50%-kal csökkent. (1994. február 3.)

Harmincadik évfolyamába lépett a

margit körút, a mártírok útja

Javaslatok díszpolgári és II. Kerületért Emlékérem kitüntetésre
A kerület polgárai javaslatot tehetnek arra, hogy 
idén a képviselő-testület kinek adományozzon dísz-
polgári címet és II. Kerületért Emlékérmet. A Buda-
pest Főváros II. kerület díszpolgára, posztumusz 
díszpolgára cím adományozható annak a magyar 
vagy külföldi állampolgárnak, aki életművével, 
kiemelkedő munkásságával a kerületben vagy or-
szágosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános 

elismerést szerzett, továbbá emberi magatartása 
alapján köztiszteletben áll, valamint hozzájárult a 
kerület jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre 
méltó hagyományainak gazdagításához. A II. Kerü-
letért Emlékérem azoknak a személyeknek, illetve 
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági 
szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek a 
kerület fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturá-

lis és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a kerület 
értékeit növelő maradandó eredményt értek el. 
A javaslatokat rövid indoklással együtt FEBRUÁR 
28-ig a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Intézményirányítási Osztályának cí-
mezhetik: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., vagy 
a racz.edit@masodikkerulet.hu címre küldhetik.

Gyűjtse külön! A II. kerületben kísér-
leti szelektív hulladékgyűjtés folyik. Az ön-

kormányzat Környezetvédelmi Bizottsága kéri 
a tisztelt lakosságot, hogy a felsorolt utcákban 
elhelyezett tartályokban külön gyűjtse a 
műanyag flakont, papírt, fémet, színes üve-
get és szárazelemet. (1993. február 3.)

Csökken a betegek sugárterhelése
Harmincadik évfolyamába lépett a II. Kerüle-
ti Önkormányzat lapja, a Budai Polgár, ezért 
ebben az évben régi cikkek rövid felidézésével 
tekintünk vissza az elmúlt három évtizedre.
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A szekszárdi születésű, eredetileg 

közgazdász végzettségű, de néhány évet 

a színészi pályán is eltöltött Domonyai András 

jelenleg farmerként dolgozik a kelet-afrikai 

óceánparton, az egyenlítő mentén fekvő Kenyai 

Köztársaságban. Európába csak nyaralni jár, 

Magyarországra, Budapestre is csak egy-egy 

hónapra jön. Tavaly óta a II. kerületbe tér haza, 

és innen indul újra útra a forró, 

fekete földrész felé.

– Azért választottuk lakóhelyül 
a II. kerületet, mert itt min-
den megvan, sőt gyalogosan is 
elérhető mindaz, ami a nagy-
városi létet kényelmessé teszi, 
de mégsem a zsúfolt belváros. 
Itt jelen van még a régi Buda-
pest és sok a zöldfelület, ami 
szintén vonzóvá teszi a kör-
nyéket. 

Kanyargós út vezetett Afrikáig – milyen ál-
lomások voltak útközben?

Az eredeti végzettségem közgazdász, de tizen-
két évet dolgoztam színészként Pécsett, eleinte 
alternatív színházakban, majd a Pécsi Nemzeti 
Színház tagjaként. Ez egy nagyon fontos időszak 
és óriási iskola volt számomra. Mély emberis-
meretre tehettem szert azáltal, hogy elemzően 
foglalkozhattam irodalmi szövegekkel. Egy idő 
után elkezdtem távolodni a színpadtól, voltam 
kulturális szaktanácsadó Brüsszelben, foglal-
koztam színházelemzéssel – gazdasági szem-
pontból is. A  színház iránti érdeklődésem és 
vonzalmam nem múlt el, egyrészt tartom a kap-
csolatot sok régi munkatársammal, másrészt itt, 
Kenyában is követem a kulturális és művészeti 
életet. 

Miért éppen Afrika?
Gyerekkorom óta nagyon érdekelt a földrajz. 

Volt otthon egy jó nagy, vastag világatlaszunk, 
amit én számtalanszor oda-vissza, végül ron-
gyosra lapozgattam. Az  iskolai földrajz- és 

történelemórákról is sok 
Afrikával foglalkozó anyag 
maradt meg bennem – már 
csak különlegessége okán is. 

Mindig vágytam rá, hogy az utazás és az egzo-
tikum életem fontos része legyen. A jelenlegi 
tevékenységem jórészt mégsem ezekre, ha-
nem egy véletlenre vezethető vissza. A színházi 
korszak után elkezdtem a vidékfejlesztés és az 
agrárium felé fordulni. Ez számomra nem volt 
idegen, hiszen a család Szekszárdon szőlészet-
tel és borászattal foglalkozott. Az érdeklődése-
met egyre inkább a különleges, még ismeretlen, 
ehető növényfajok keltették fel. Azért tanulmá-
nyoztam ezeket, mert azt gondoltam, hogy a ma-
gyar vidéket nemcsak a már két-háromszáz éve 
a termelésben és táplálkozásban jelen lévő nö-
vényekkel lehet fejleszteni. A munka során vé-
letlenül ráakadtam egy Kenyában működő ma-
gyar fenntartású árvaházra. Írtam nekik az egyik 
közösségi felületen, hogy szeretném kipróbálni 
növénytermesztési elgondolásaimat egy álta-
lam, kívülállóként akkor még elmaradottnak 
vélt helyen, és hogy remélhetőleg az árvaház-
nak is segít, ha újfajta növényeket termesztenek 
majd a kertjében. Legnagyobb meglepetésemre 

„postafordultával” jött a válasz: szívesen fogad-
nak, éppen kertészt keresnek. 

Milyen szerencsés véletlen!
Az első ímélváltás és a repülőjegy megvétele 

között három hónap telt el, egy éven belül már 
Kenyában voltam, és fél év – az első termeszté-
si periódus – után már látszott, hogy az új fajok 
és fajták bevezetésén alapuló növénytermesz-
tési elképzeléseim termékeny talajra hullot-
tak. A helyiek lelkesedése rám is inspirálóan 
hatott, ugyanakkor – későbbi szomorú tapasz-
talataim szerint – ötleteim közel sem találtak 
olyan meleg fogadtatásra Magyarországon, mint 
Afrikában. Volt néhány megkeresés, interjú a 
tevékenységemmel kapcsolatban, de valódi tá-
mogatást itthon nem kaptam. Ezért is döntöt-
tem úgy a második termesztési etap után, hogy 
maradok Afrikában, és azóta is „lubickolok” az 
itteni közegben. 

Járt a fekete kontinens más országaiban is?
A munkám kapcsán voltam Etiópiában, majd 

éltem fél évet a hatalmas és gyönyörű Kongó-
ban, és mindenhol ugyanaz a nyitottság és lel-
kesedés fogadta elképzeléseimet. Hamar ott-
hon éreztem magam Afrikában, és ezt a nem 
idegenséget érzékelték és értékelték bennem a 

Talaj-előkészítés a termesztéshez Mombasában Az eddig túlterhelt talajra ráfér a frissítés
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helyiek. Én nem az a tipikus európai voltam, 
aki odamegy és megmondja, hogyan kellene 
csipekkel, drónokkal, számítógép-vezérelte 
öntözéssel növényeket termeszteni, hanem 
aki a helyi adottságok és hagyományok figye-
lembevételével – és nem kis fizikai munkával – 
igyekszik megoldásait még jobban beilleszteni 
a mai afrikai agrárium szövetébe és még jobban 
együttműködni az ottaniakkal. 

Van egy háromhektáros farmunk, ahol na-
gyon sokféle fajú növény kísérleti és gazdasági 
termesztése zajlik, ami nem kevés munka, és 
ahol én ott reggeltől estig permetezek, metszek, 
ások, kapálok – a helyiek legnagyobb megdöb-
benésére, mert, sajnos, ez még mindig nagyon 
szokatlan, hogy a fehér ember nemcsak magya-
ráz, hanem ténylegesen dolgozik is. De hát én 
már egy fehér afrikai vagyok! 

Hozzájárulnak elképzelései az élelmezési 
gondok enyhítéséhez?

Azt gondolom, igen, bár Afrika, és főleg Ke-
nya már nem az, aminek az olvasmányaink-
ból, tanulmányainkból megismertük, csupán 
a nemzetközi média szereti fenntartani a „ro-
mantikus” Afrika-képet. Megvan persze ez az 
arca is: Nairobitól, a metropolisztól alig másfél 
óra autóútra olyan maszáj falvak vannak, ahol 
hagyományos öltözetben mezítlábas gyerekek 
ülnek a vályogkunyhó előtt. De Kenyában már 
csak elvétve van éhezés, mert a nemzetközi 
kereskedelmi láncok aktív jelenléte miatt egy 
csomó minden olcsón elérhetővé vált, és mert 
a mezőgazdaság már el tudja látni alapfelada-
tát. Az én tevékenységemet ezért a helyi mező-
gazdaság – bár nem utasítja el, de – még csak 
mint érdekességet tartja számon. Az azonban 
nagyon jólesett, hogy amikor 2018-ban meg-
látogattam az árvaházat, ahol a projektemnek 
2015-ben vége lett, láttam, hogy még mindig 
használják az általam odavitt vetőanyagokat és 
módszereket. 

Sok európait, magyart vonz Afrika?
A földrész egyes országai gazdaságilag gyorsan 

fejlődnek, ezért nagyon sok ország kezdemé-
nyez kooperációt, indít befektetéseket Afrikába 

azzal a céllal, hogy folyamatos gazdasági kapcso-
latokat építsenek ki. Rengeteg európai, köztük 
kelet-európai nép képviselőjével találkoztam, 
akik termelőüzemeket próbálnak itt létrehoz-
ni. Olyan olasz kávézók vannak Mombasában, 
mint a Mammutban. A kenyai boltokban lehet 
kapni moldovai bort, szerb levesport és olyan 
Kenyában termesztett kávét, amit azután Len-
gyelországban dolgoznak fel, csomagolnak be, 
és hozzák ide vissza. Sajnos, Magyarország eb-
ben nem jó, és ezen változtatni kellene, mert ér-
demes lenne bekerülni erre a hatalmas piacra. 

A világot, de főleg Amerikát és Európát a 
koronavírus tartja fogságban. Mi a helyzet 
Afrikában?

Sokkal jobb, mint az említett földrészeken, 
és azokhoz képest kevés a megbetegedés. Igaz, 
hogy kevés a tesztelés is, viszont betartják az 
egészségügyi előírásokat. Ahogy a WHO beje-
lentette a vészhelyzetet, Kenya volt az első, ahol 
azonnal bevezették a kézfertőtlenítők és masz-
kok használatát, és új egészségügyi központok 
is létesültek. Talán azért, mert itt mindennapos 
dolog a megbetegedés, sokkal többféle kórral 
küzd ez a kontinens, és jobban is tartanak a be-
tegségektől. Remélem, hogy hamarosan meg-
küzd a világ ezzel a vírussal és szabadon utazha-
tunk, járhatjuk be az egész világot.

Péter Zsuzsanna

English

(Translated by Kriszta Németh)

in

Egy magyar 
kukoricakísérlet 
ellenőrzése még 
Nairobiban

Piacmustra a mombasai 
nagybani piacon

The Municipality of the II. District wo-
uld like to promote cycling by trans-
forming as much of their unused small 
premises into bicycle garages as pos-
sible for residents living in apartment 
buildings. First, one of the run-down 
premises on Retek Street will be res-
tored and converted into a safe space 
for bicycle storage. (Page 10)

The municipality would like to help 
restarting restaurants with tax exemp-
tion on the occupation of public spa-
ces and areas. In 2021, businesses of 
the catering sector can use public 
spaces for outdoor seating free of 
charge throughout the year, when the 
government allows to reopen these 
facilities. (Page 3)

The Municipality of the II. District 
builds a leisure park on three neglec-
ted plots bordered by Csalit Street, 
Csatárka Street, and Szilka Street. 
During last year’s first community 
discussions, the municipal leadership 
wanted to get to know the opinion 
of the local residents as a result of 
which the plans were drawn up. The 
architectural visualization of the area 
was presented to the people living 
in that neighborhood at an online 
meeting. (Page 4)

During the COVID-19 pandemic, pa-
ramedics have a tremendous job kee-
ping us safe. On 29 January, Mayor 
Gergely Őrsi visited the Ambulance 
Station in Pesthidegkút, where he 
thanked ambulance workers for their 
hard work and announced that the 
council founded the st. camillus prize 
which would come with a monetary 
award as well. The hosts received high 
pressure washing equipment as a gift 
which come in handy for the frequent 
cleaning of ambulance cars. (Page 4)

On the 1st of January, Róza Herjeczki 
was this year’s first baby born in the 
ii. district, whose arrival brought a 
great joy for her family. The muni-
cipality wanted to share in that joy 
and provide some help for the first 
days, so the Mayor visited the family, 
congratulated the new parents, and 
donated the family a baby gift bas-
ket. (Page 6)
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– Februárban folytatjuk az online értékesítési 
kampányok folyamatát és a képzéssorozatot. 
Elkezdjük megtervezni és megvalósítani a 
kampány első elemét, a lead magnetet. 

Mit tegyen az, aki most februárban kap-
csolódna be a képzésbe?

Aki nem tudott részt venni a januári al-
kalmak egyikén, azok számára egy Facebo-
ok-videóban foglaltam össze az anyagot. Ez 
elérhető a facebook.com/groups/masodik-
keruletivallalkozoklub linken. Aki megnézi, 
könnyedén bekapcsolódhat a munkába. Je-
lenleg még nyilvános a Facebook-csoport, 
így ez a videó szabadon megnézhető, hama-
rosan azonban zárt lesz, ezért javaslom an-
nak, aki részt szeretne venni a II. Kerületi 

A II. Kerületi Önkormányzat által tá-
mogatott online-marketing-képzések 
keretében online formában folytatódik 
az Online Értékesítési Kampányok kép-
zéssorozat. A részletekről Villányi Balázs 
szakértő tájékoztatott.

Vállalkozói Klub tevékenységében, az lépjen 
be a csoportba.

Mi várja az érdeklődőket februárban?
Februárban az online értékesítési folya-

mat első elemét, az úgynevezett lead magne-
tet vesszük, amit „csalinak” is neveznek. Ez 
„kötelező” elem, amivel az online értékesítési 
folyamatot indítjuk. Ez az első érintkezés a 
potenciális vevőnkkel, ezzel tesszük meg a 
bizalomépítés és a kommunikáció első lépé-
sét. Amikor először találkozik a potenciális 
vevő a hirdetésünkkel, a honlapunkkal, a ter-
mékünkkel, a szolgáltatásunkkal, akkor még 
alig tud rólunk valamit. Marketingnyelven 
ezt hideg kapcsolatnak nevezzük. A legjobb, 
amit tehetünk, ha adunk valami igazi értéket 
az érdeklődőnek. Úgy mondjuk, hogy leadet 
generálunk. Ez egy tranzakció: én adok vala-
mi értéket, és kérek ezért egy kis figyelmet, 
egy lehetőséget, hogy továbblépjünk. 

A leadgenerálás akkor működik, ha tényleg 
értéket adunk. Ingyen adjuk, vagy legalábbis 
pénzt – általában – nem kérünk érte. Mindezt 

jelentkezni az onlinemarke-
tinges.hu/februar oldalon lehet. 

A képzéseket online formában, a 
Google Meet felületén tartják.
időpontok: • Február 10., szerda 9–12-
ig • Február 16., kedd 9–12-ig • Február 
18., csütörtök 9–12-ig.

hétfőn 10 órától a tanfolyamok mutatkoznak be. 
Eddig a Gerinctorna és a Capoeira foglalkozásokkal 
ismerkedhetett meg a honlapra (www.kulturkuria.
hu), vagy Facebook-oldalra (www.facebook.com/
kulturkuria) látogató, de minden hétfőn új kurzussal 
találkozhatnak.

kedd a filmek napja. Elsőként a tavalyi magyar 
dráma napján a pandémia miatt elmaradt, majd vi-
deóra rögzített születésnapi beszélgetést „közvetítik” 
Pozsgai Zsolt Balázs Béla-díjas drámaíró, színházi és 
filmrendező, forgatókönyvíróval, akinek beszélgető-
partnere Gundel Takács Gábor.

csütörtökön a játéké a főszerep. A Varázslatos 
Pesthidegkút című játékban minden héten felkerül 
egy-egy fotó, amely egy pesthidegkúti hely, tér, épü-
let, szobor részletét ábrázolja, azt kell kitalálni, hogy 
pontosan hol készült a kép. A helyes megfejtést be-
küldők között Czaga Viktória–Legeza László: Varázs-
latos Pesthidegkút című dedikált kötetét sorsolják ki.

szombaton 10 órától a gyerekeknek kedvesked-
nek egy-egy bábelőadás, gyerekműsor vetítésével.

vasárnap délelőtt a Kultúrkúriában rendszeresen 
fellépő bábszínházak élő közvetítéseibe lehet bekap-
csolódni, az este viszont a felnőtteké. A télesti kon-
certek nívós szórakozást nyújtanak a hallgatóknak.

És hogy ne csak a virtuális térben legyen lehetőség 
a találkozásra, kiállítás nyílt a Kultúrkúria kerítésén 
Jövőképek a múltból – múltbeli képek a jövőből cím-
mel, oda is várnak minden érdeklődőt.

A Klebelsberg Kultúrkúria – adventi élmény-
kalendáriumának nagy sikerén felbuzdulva – 
idén is folytatja online programjait. Látogatóit 
segítendő ezeket egy jól átlátható rendszerbe 
szervezte, lehetőség szerint minden érdeklő-
dőnek érdekes-értékes előadásokat biztosítva. 
A programok sora egyre bővül, ezért érdemes 
időnként meglátogatni az internetes oldalakat.

A www.kulturkuria.hu oldalon a „További 
programok…” link alatt az eddigi műsorok is 
megtekinthetők, és újraindult a YouTube-csatorna 

is, ahová szintén felkerülnek az online programok.

online kampányok 2. InGyEnES onLInE-mARKEtInG-KépzéSEK

Színházi 
műhely 

fiataloknak
A II. Kerületi Spirit Színház február 
20-án Spirit Szín-műhely néven 
képzést indít fiataloknak két kor-
csoportban – 10–14 és 14–25 éves 
korig –, valamint várják a jelentke-
zőket egy Színművészeti Egyetemre 
felkészítő csoportba is. 

A Spirit Szín-műhelybe olyan, 
a film és a színház világa iránt 
érdeklődőket várnak, akik sze-
retnék megismerni személyisé-
gük mélységeit és magasságait. 
A kurzust tapasztalt színházi és 
filmes művészek, Szitás Barbara 
színész-rendező és Czeizel Gábor 
rendező irányítják. A tehetségüket 
bizonyító, rátermett fiatalok lehe-
tőséget kapnak a Spirit Színház 
előadásaiban is. 

A tanfolyam tavasszal indul és 
nyár elején egy előadással zárul. 
A foglalkozások minden szombaton 
10–16 óra között zajlanak a Spirit 
Színház színháztermében és kama-
raszínházában. A jelentkezéseket 
FEBRUÁR 15-ig várják az iroda@ 
spiritszinhaz.com e-mail-címre.

A Spirit Szín-műhely kurzus 
díja 120 ezer forint, az egyete-
mi felkészítő csoport díja havi 
20 ezer forint. A II. kerületi lakosok 
15 százalék kedvezményt kapnak 
(1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

A Klebelsberg Kultúrkúria a virtuális térben

nagyon gördülékeny módon, mert csak azzal 
nyerjük el az érdeklődő bizalmát, figyelmét, 
és felmelegíthetjük a még hideg kapcsolatot. 
Ha nem értékes, amit kínálunk, akkor nem 
keletkezik lead, az érdeklődő úgy érezheti, 
hogy becsapjuk, és nehéz lesz visszaszerezni 
a bizalmat.

Hogyan zajlik a képzés?
A hatékony lead készítésével foglalkozunk a 

februári képzésen, mely műhelymunka jelle-
gű lesz. Azokat várom, akik szeretnének dol-
gozni a termékük leadjén, és el is mondják, 
be is mutatják ezt a csoport többi tagjának. 
A képzés a Google Meet felületén zajlik.

Gundel Takács Gábor és Pozsgai Zsolt
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Sikerrel, hisz a Fény utcai piac nagyon jó 
helyen van, egy forgalmas közlekedési cso-
mópont közelében, bevásárlóközpont, iro-
dák, hivatalok, park szomszédságában. Az is 
hozzájárul a jó budai induláshoz, hogy most a 
vírushelyzet miatt megnőtt az otthonról dol-
gozók száma: a piacról jól megközelíthető több 
kerület is, így nagyon sokan rendelnek tőlük 
házhoz szállítással friss ételt. És a piacozók is 
benéznek persze, ha erre járnak, így szemé-
lyesen is sokan visznek el a „disznóságokból”.

A bisztrót az „emberes méretű” rántott hús 
tette ismertté – a szelet 35 dekányi húsból ké-
szül, így kirántva közel félkilós! De emellett 
sok olyan különlegességük van, ami jól illik a 
piaci hangulathoz. Mostanában már reggelit 
is kínálnak: egy friss fasírtos zsemlét jólesik 
bekapni egy fagyos téli délelőttön... Persze 
még jobb volna, ha mindezt a teraszon lehet-
ne elfogyasztani, de erre, sajnos, még várni 
kell. (És így a hagymás sült vérre is: az csak 
frissen jó!)

Forgács Zoltán, az étterem tulajdonosa la-
punknak elmondta, hogy a vendéglátás egyre 
inkább fontos a piacok fenntartása szempont-
jából: ma már az emberek nem azért mennek 
piacozni, amiért öt-tíz éve. Friss gyümölcsöt, 
húst, zöldséget sokfelé lehet kapni, nem 
feltétlenül ezért érdemes erre kanyarodni. 
A világon mindenütt – Barcelonától Lyonig 
– tapasztalható, nem csak Magyarországon 
vagy Budapesten, hogy kezdtek elmaradozni 
a vásárlók. 

Kell hát a piacokra valamilyen külön él-
mény! A Buja disznó(k) Buda étterem tulaj-
donosai éppen ezt ismerték fel. Új színt – és 
néhány régi, klasszikus finom ízt – vittek 
be első fecskeként az akkor már félig üre-
sen kongó Hold utcai csarnokba, ahol aztán 
néhány év alatt igazi gasztronómiai köz-
pont alakult ki. És visszatértek ezzel együtt 
a vásárlók is. Hisz a fiatalabb vevők ma már 
sokkal inkább egy jó rántott disznófülért 
indulnak el a piac felé, nem pedig néhány 
kiló almáért. De az a tapasztalat, hogy ha már 
betértek a piacra, biztosan megakad a sze-
mük a zöldséges standok friss választékán 
is. A Fény utcai piacon nagy szükség van te-
hát a közönséget vonzó finom ételekre (és a 
csalogató finom illatokra), hogy újra élettel 
teljen meg a hely.

És hogy miért „buják” a disznók, vagy in-
kább azok, akik megeszik őket? A Bíró Lajos 
séf nevével fémjelzett étterem megnevezése 

azt sugallja: élni és egy igazán jót enni való-
di élvezet. Így, piacosan: könnyedén, önfe-
ledt életörömmel, lazán, kötöttségek nélkül. 
És persze jó társaságban – amint lehet…

Kiss Ferenc, a Fény Utcai Piac Beruházó, 
Szervező és Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
szerint a piaci büféknek mindig is megvolt 
a maguk varázsa. – A vásárlók szeretnek a 
bevásárlás és ügyintézés után vagy közben 
megpihenni egy finom reggelire vagy ebédre. 
Ugyan most a koronavírus miatt ez nincs en-
gedélyezve, azonban elvitelre lehet vásárol-
ni. Szerencsére úgy tűnik, hogy van egyfajta 
trend, és mi magunk is végeztünk felmérést 
a vásárlási szokásokról, látszik, hogy a fiata-
lok egy része is szívesen jár piacra. A prog-
ramjaink jó része, az újonnan nyíló divatos 
„street food” vendéglátóegységek erősíthetik 
a fiatalabb célközönség érdeklődését a Fény 
Utcai Piac és Kereskedelmi Központ iránt 
– tette hozzá. Viczián Zsófia

December közepén új bisztró nyitott meg a 
Fény utcai piac Retek utca felé eső bejárata 
mellett. A név – „Buja disznó(k)” – már sokak 
számára ismerősen csenghet, hisz ilyen néven 
2015 óta működött étterem a Hold utcai pia-
con. Míg ott be kellett szüntetniük a működé-
süket, itt, a II. kerületben a járvány hozta kor-
látozások ellenére is nagy sikerrel indultak.

Az „emberes méretű” rántott hús 35 dekányi húsból készül, így kirántva közel félkilós

 a Fény utcai piacot

Bíró Lajos séf

ÍnycsiklAndó illat lengi be



24. OLDAL ÉLETMÓD BUDAI POLGÁR
Fo

tó
: E

rh
ar

dt
 G

yu
la

Fo
tó

: G
ies

ze
r R

ich
ár

d

A házasságkötés a legnagyobb személyes  döntés az életben

Bodroghelyi Csaba: – Gyerek-
korom óta az országúti ferences 
templomhoz tartozom, ahol erős, 
családokból álló közösség van, így 
nemcsak vasárnaponként, hanem 
egyéb programokon is találko-
zunk. A jegyesoktatás is a plébá-
nia projektje, amit tizenöt éve Go-
rove László és felesége, Krisztina, 
valamint korábbi plébánosunk, 
Achilles atya indított el. A prog-
ram módszertanát írott tananyag, 
gyakorlatok formájában adták át 
az önkéntes jegyessegítőknek, és 
azóta is alapja a jegyesoktatásnak.

Légár Katalin: – Tíz estéből áll 
a felkészítő, témánként egy-egy 45 
perces előadással kezdődik, majd 
egy tanúságtevő pár a saját életé-
ből a témához kapcsolódóan el-
meséli a tapasztalatait, kudarcait 
és az ismételt egymásra találásait 
is. Az alkalmak egyik feléhez kis-
csoportos beszélgetés, játék, kér-
déssor is tartozik, a másik felében 
megadott kérdéseket beszélnek át 
a párok kettesben. Egy felkészí-
tésen nagyjából 35 pár tud részt 
venni, és még ennél is több ön-
kéntes segíti őket a közösségből, 
beleértve az előadókat, tanúság-
tevőket, a kiscsoportvezetőket és a 
hátterezőket. A kurzus a házasság 

sarkalatos témáit érinti: a család, 
ahonnan jöttem, kommunikáció, 
ünnepeink, szexualitás, pénzke-
zelés, konfliktusok kezelése, mi-
ben más férfi és nő?, elektronikus 
eszközök használata, gyermekvál-
lalás, családtervezés. A gyerekne-
velés kérdései már tudatosan nin-
csenek benne a tematikában.

Miért van szükség jegyesokta-
tásra, egyáltalán felkészülésre 
házasságkötés előtt? Nem elég 
a szerelem? 
Csaba: – Az ember életének 

legnagyobb személyes döntése 
a házasságkötés. Tehát nem cél-
szerű teljesen az ösztöneinkre 
hagyatkozva belemenni, talán 
felelőtlenség is tudatosság nélkül.

Katalin: – Ez egy keresztény 
szemléletű felkészítés, de vannak 
vegyes, hívő-nem hívő párok is. 
Ami elhangzik, illeszkedik a ka-
tolikus erkölcstan elveihez. Ez a 
szigorúbb értékrend olyan, mint 
egy szakadék fölött a függőhídon 
átmenni: ha van korlát, nagyobb 
valószínűséggel átér az ember. 
Így fogom fel az egyház szigo-
rúnak tűnő, de megtartó szabá-
lyait. Hogy ettől tartósabb lesz-e 
a házasság, nem tudom, minden-
esetre megalapozottabb döntést 

tudnak hozni a párok, ha min-
den kardinális kérdés előjön és 
beszélniük kell róla. Több olyan 
jegyespár volt, amely ennek hatá-
sára nem házasodott össze.

Csaba: – Sokkal jobb, ha egy pár 
útjai házasságkötés előtt válnak 
szét, mint ha két gyerekkel a hátuk 
mögött. Nagyon sok a jó vissza-
jelzés, főleg arról, hogy itt végig 
kell beszélniük a dolgaikat. Volt 
egy ismerősöm, aki már hét éve 
együtt élt valakivel. Egyszer meg-
kérdeztem tőle, hogy mikor fog-
tok összeházasodni, azt válaszolta, 
erről még nem beszéltünk... 

Változott-e valami az elmúlt 
évtizedekben?
Csaba: – Tíz éve még több mint 

fele arányban jelentkeztek jegyes-
oktatásra olyan párok, amelyek 
nem éltek együtt, mostanában ez 
már csak húsz százalék. Van, aki 
pocakkal jön, van, aki két gyerek 
után. És sokan harminc fölöttiek. 
A hagyományos hívő modell sze-
rint a házasság előtt nem kellene 
nemi életet élni, összeköltözni pe-
dig semmiképp sem. A nem hiva-
talos statisztikák szerint azoknál a 
pároknál, amelyek házasságkötés 
előtt tartósan együtt éltek, na-

házasság hete
február 7–14-ig

Idén már tizennegyedik alkalommal 
rendezik meg a Házasság hetét a ke-
resztény egyházak és civil szervezetek 
széles körű összefogásával. Központi 
előadásai idén online lesznek követhe-
tőek. A rendezvény kapcsán a házas-
ságra felkészülés fontosságáról, a je-
gyesoktatásról Bodroghelyi Csabával és 
feleségével, Légár Katalinnal beszélget-
tünk, akik 31 éve házasok, hat gyermek 
szülei és négy gyermek nagyszülei.

Több mint harminc éve együtt:
Bodroghelyi Csaba és felesége, Katalin

Egy felkészítésen nagyjából 35 pár tud részt venni, és még ennél is több önkéntes segíti őket a közösségből (a képek a járvány előtt készültek)



2021/2 – február 7. ÉLETMÓD 25. OLDAL

A házasságkötés a legnagyobb személyes  döntés az életben
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pasaréti páduai szent antal-templom: a járvány miatti korlátozások 
alatt a szentmisék kezdési 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. FEB-
RUÁR 9-én kezdődik a jegyesoktatás. FEBRUÁR 11-én a Lourdes-i jelenés 
ünnepén, a betegek világnapján 10 órakor felkészülés a betegek szentségének 
felvételére, gyónási alkalom, vezeti P. Zatykó László OFM, 12 órakor szentmise, a 
betegek szentségének kiszolgáltatása. FEBRUÁR 14-én 10 órakor a 2020-ban 
megkereszteltek és családtagjaik megáldása, 15 órakor a Bach és napjaink zenéje 
című koncertsorozat, az első alkalom műsora 169. kantáta, h-moll szvit részletek, 
XX. sz.-i francia orgonazene, közreműködik: Rajk Judit (mezzoszoprán) Vámosi-Nagy 
Zsuzsa (fuvola), Déri Antal (orgona), és a Szent Antal Kamarakórus és Kamara-
zenekar, vezényel: Dobszay Péter. A 18 órai szentmise után a jegyesek megáldása. 
FEBRUÁR 17.: hamvazószerda, szigorú böjt, 18 órakor szentmise, 18.45-kor plé-
bániai bűnbánati este, katekézis, gyónási lehetőség, szentségimádás. FEBRUÁR 
19-én és 26-án 17 órakor keresztút. FEBRUÁR 21., nagyböjt első vasárnapja, 
hamvazás, 18 órakor a keresztelendők olajjal való megkenése. További információk: 
www.pasaretiferencesek.hu, e-mail: pasapleb@gmail.com (1026 Pasaréti út 137.).
országúti ferences templom: FEBRUÁR 17.: hamvazószerda, a nagy-
böjt kezdete, a szentmisék 7.30, 10 és 18 órakor kezdődnek, a szentmisék végén 
hamvazás, FEBRUÁR 21-én vasárnap  a szentmisék végén hamvazás. Nagyböjt 
péntekjein 17 órakor  keresztúti imádság. FEBRUÁR 20-án 17 órakor  óvodások 
szentmiséje (1024 Margit körút 23.).
pasaréti református templom: a járványhelyzet feloldásáig az istentisztele-
teken csak online lehet részt venni, vasárnaponként 10 órai és csütörtökönként 18 
órai kezdettel. Elérhető a refpasaret.hu honlapon az „Élő adás” rovatból. Gyermek 
istentisztelet vasárnaponként 9 órától a YouTube-on „Refpasarét Gyerekek” kereső-
szavakkal. Az iratmisszió személyesen felkereshető kedden 10–12 óra, csütörtökön 
16–18 óra, vasárnap 9–10 óra között. Aktuális információk a www.refpasaret.hu 
oldalon találhatók (1026 Torockó tér 1.).
cimbalom utcai református templom: FEBRUÁR 14-én 10 és 12 órakor 
istentisztelet, megemlékezve a protestáns gályarab prédikátorok kiszabadításának 
345.;  Luther Márton halálának  475. évfordulójára. FEBRUÁR 21-én böjt első 
vasárnapi istentisztelet 10 és 12 órakor. FEBRUÁR 28-án 10 és 12 órakor 
istentisztelet, megemlékezés a kommunizmus áldozatairól. Szerdánként 11 órától 
gyülekezeti bibliaóra. Az istentiszteletek és a bibliaórák követhetők a gyülekezet 
YouTube-csatornáján. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész 
(06 30) 289-9415; hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
máriaremetei bazilika: FEBRUÁR 7-én, elsővasárnap a 9 órai szentmise 
elején lesz az ünnepélyes gyertyaszentelés, 16.30-tól szentségimádás és 18 órakor 
gitáros szentmise. FEBRUÁR 11-én a Lourdes-i Szűzanya ünnepén a szentmisék 
7 és 10.30 órakor kezdődnek, a 10.30 órai szentmisét a plébánia betegeiért ajánlják 
fel. FEBRUÁR 17.: hamvazószerda, szigorú böjti nap (60 év alattiaknak háromszori 
étkezés, ebből egyszeri jóllakás, kötelező a hústilalom megtartása 14 év felett min-
denkinek), nagyböjt péntekjein kötelező a hústilalom megtartása. Hamvazószerdán 
a szentmisék 7 és 10.30 órakor kezdődnek, szentmisék végén hamvazás, továbbá 
a rákövetkező vasárnap a szentmisék végén. FEBRUÁR 28-án lesz az országos 
gyűjtés a katolikus iskolák támogatására (1029 Templomkert u. 1.).
sarlós boldogasszony-templom: FEBRUÁR 17-én, hamvazószerdán és 
az azt követő vasárnap, FEBRUÁR 21-én a szentmiséken hamvazás. Nagyböjt 
pénteki napjain 17.30-kor keresztút. Online szentmise-közvetítés (elérhetősége a 
honlapról): hétköznap 6.30, vasárnap 10.30 órakor. Bibliaóra minden hétfő este 
19 órakor, online kapcsolódás a honlapról. Plébániai iroda (tel.: (06 1) 335-3573) 
fogadóórái hétfőn és pénteken 10–12 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 
16–18 óra között. További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 
Bécsi út 32.).
budai görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 órakor (interneten 
közvetített) és 17.30-kor végzünk szent liturgiát, hétköznap 17.30-kor. A FEBRUÁR 
15-én kezdődő nagyböjti időszakban szerdán és pénteken 17.30-kor az előszenteltek 
liturgiáját imádkozzák. Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30-ig (1027 Fő 
u. 88.). görög gödör: hittanóra és közösségi összejövetel keddenként 19 órakor 
az egyetemista korosztálynak, ifjúsági hittan csütörtökönként délután (Pengő köz). 
Honlap: www.gorogkatbuda.hu.

hírek, események templomainkban

részletek a margit körúti ferencesek honlapján:
www.orszagutiferencesek.hu.
jegyesoktatás indul pasaréten is, az első alkalom február 
9-én lesz. Részletek: www.pasaretiferencesek.hu. 

gyobb arányú a válás. Nagyon fon-
tos lenne, hogy ne a szexszel kezd-
jenek, mert amikor elkezdődik, az 
olyan erős élmény, ami felülírja a 
szellemi egymásra hangolódást. Ez 
olyan, mint amikor valaki az erős 
paprikával indítja az ebédet, és 
emiatt nem érzi a rozé és a szürke-
barát közötti finom ízkülönbséget.

Katalin: – A szex biokémia is, 
olyan folyamatokat indít el, amik 
meggátolják ennek a kötődésnek a 
megszakítását, tehát nem vesszük 
rögtön észre, hogy az élet más te-
rületein esetleg nem vagyunk ösz-
szevalók.

Mit mondtak, mondanak a 
gyerekeiknek? Beleszólhat-e 
a szülő a gyerek életébe?
Csaba: – Beszélni szoktunk róla, 

de megadjuk nekik a szabadsá-
got. Tudják, mit gondolunk, és ez 
elég. A szülői házból többet jelent 
a minta és az, hogy jó közegben, 
hasonszőrű emberek között mo-
zogjanak. 

Katalin: – Elmondtam nekik, 
nem kell egyből fejest ugrani, mert 
hosszú az élet.

Mi kell a jó házassághoz önök 
szerint?
Katalin: – Nagy humorérzék, 

felejteni tudni a rosszat, megbo-
csátás, szabadon hagyni a mási-
kat, hogy legyen énideje. A másik 
gyermeknevelési módszerének 
tiszteletben tartása a gyermekek 
előtt, amit inkább zárt ajtók kö-
zött kellene megbeszélni. Ezen mi 
is sokszor elbukunk.

Csaba: – Áldozatvállalás. Ma 
az élményközpontú társadalom 

miatt nagyon nehéz az örömteli 
áldozatvállalás. Ha ez nincs, min-
dennek vége. Nem mindegy, hogy 
vonakodva szállok-e be a munka 
után a családi estébe – ami nem 
feltétlen jelent lazítást –, vagy 
örömmel. Az is lényeges, hogy a 
gyerek ne előzze meg a házastár-
sat. Szoktam figyelni, hogy kinek 
szednek először levest a vasárnapi 
ebédnél, és ha a játszótérre meg-
érkezik az apuka, ki kapja az első 
puszit: a feleség-e vagy a kölyök. 
Az  egyéni statisztikám, sajnos, 
nem jó. 

Idős szülőként is kísértünk 
óvodába, iskolába gyereket, úgy 
tapasztaltam, a mai szülői gene-
ráció más, mint mondjuk húsz 
éve. Olyan modell alakult ki, ami 
felemészti a szülőket; a gyerek 
kiszolgálása, a gyerek szenvedé-
sétől való rettegés határozza meg 
az életüket. A szülő a gyerek ko-
mornyikja lesz, nem pedig fölöt-
te álló tekintély, aki megmondja, 
hogy most éppen nem kapsz cso-
kit, mert apa anyával beszélget. 
Az anya-apa elsőbbségének meg 
kellene lennie a családban.

A járvány hogyan módosít-
ja idén a jegyesoktatás prog-
ramját?
Csaba: – Az előadások online 

lesznek, februárban kezdődnek és 
húsvét utánig tartanak. Szomba-
tonként pedig kisebb létszámban 
lesz a kiscsoportos foglalkozás, 
külön-külön helyiségekben. Azt 
a létszámot vesszük figyelembe, 
ami a családi összejövetelekre is 
érvényes. Zsoldos Szilvia

a 14. házasság hete arca Pálúr János orgonaművész, aki a Musica Sacra 
– egyházi zene a polgári világban című II. kerületi egyházi kórusok találkozóján is 
fellépett, és felesége, Pálúr Kornélia. Az idei rendezvények jelmondata: Ezerszer is 
igen. A Házasság hete gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredmé-
nyeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.
központi rendezvények: FEBRUÁR 8., 18.00: Nemek és igenek a 
házasságban (online előadás). FEBRUÁR 9., 18.00: Viharálló szerelem (online 
előadás). FEBRUÁR 10., 18.00: Őszintén a házasságról – páratlan beszélgetés 
közismert párokkal (online előadás). FEBRUÁR 11., 10.00: „Család – karrier – 
egyensúly” konferencia (online előadás). FEBRUÁR 12., 18.00: Házasság heti 
igei alkalommal egybekötött orgonakoncert a Deák téri evangélikus templomból 
(online). FEBRUÁR 14., 18.00: Záró szentmise a Budapest-belvárosi Nagybol-
dogasszony főplébánia-templomban. www.hazassaghete.hu.
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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 ve-
szélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.

kétszer lőtt a levegőbe egy gáz- és 
riasztófegyverrel egy 24 éves férfi a Fény 
utcában január 31-én este. A bejelentésre 
a helyszínre érkező rendőrök elfogták a 
férfit, akit a II. Kerületi Rendőrkapitány-
ságra előállítottak, majd felfegyverkezve 
elkövetett garázdaság bűntett megalapo-
zott gyanúja miatt ki is hallgattak. A nála 
lévő gáz- és riasztófegyvert lefoglalták. 
A szokatlan eset során senki se sérült meg.

csalók az MVM Next (korábbi nevén 
NKM Energia Zrt.) nevében, a gáz- vagy 
villanyszámlára hivatkozva félrevezető 
e-maileket küldenek, és így próbálnak 
személyes adatokhoz jutni az internet-
használóktól, ezért arra kérik az ügy-
feleket, hogy figyelmesen olvassák el a 
kapott levelet, és ha az abban szereplő 
adatok nem pontosak, vagy nyelvtanilag 
zavaros szerkezetűek, semmi esetre se 
adják meg személyes vagy banki adatai-
kat – figyelmeztet az MVM Next Energia-
kereskedelmi Zrt.

figyeljünk a garázsajtókra! Az utób-
bi időszak rendszeres járőrszolgálatai 
során a Rózsadomb Polgárőrség munka-
társai ismét számos esetben vettek észre 
nyitva felejtett garázsajtókat. A polgár-
őrök ilyen esetekben igyekeznek minél 
hamarabb felkutatni a tulajdonost. Ha 
záros határidőn belül nem lelik meg, 
akkor fényképek és jegyzőkönyv készí-
tését követően lezárják a kapukat, hogy 
a bent tárolt értékek biztonságban le-
gyenek. A polgárőrök arra hívják fel a 
figyelmet, hogy érdemes rászánni azt a 
néhány másodpercet, és meggyőződni 
arról, hogy tényleg becsukódott-e ren-
desen a nyílászáró.

gyilkosság a kapás utcában. Az el-
sődleges információk szerint egy 39 éves 
nő saját lakásukban megölte élettársát, 
majd magával is végezni próbált február 
1-jén este. A férfi a helyszínen meghalt, 
a nőt a mentők kórházba vitték. A rend-
őrség emberölés gyanúja miatt indított 
eljárást.

karácsonyfa okozott tüzet. Réz-
málon egy társasház első emeleti laká-
sából kiáramló füst miatt értesítették a 
tűzoltókat január 17-én az egy utcával 
odébb lakók. A helyszínre a II. kerületi 
hivatásos tűzoltók mellett a Rózsadomb 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkénteseit 
is riasztották. Kiderült, hogy a lakásban 
egy karácsonyfa kapott lángra, a tűz pe-
dig átterjedt a berendezési tárgyakra is.

Szerencse a bajban és egyben a tűzeset 
különlegessége, hogy a lángokat a meny-
nyezetről leszakadó vakolat pora nagy-
részt eloltotta, a kiérkező tűzoltóknak már 
csak kisebb parázslásokat kellett oltaniuk 
– tájékoztattak a rózsadombi tűzoltók.

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

RongÁlÁs Az UszodÁnÁl

Kigyulladt egy személygépkocsi a Császár–
Komjádi Sportuszoda előtt, miután egy 
utoléréses baleset miatt összetört az autó 
eleje. A jármű motorterében tűz keletke-
zett, a lángok eloltását az arra közlekedők 
segítségével, kézi tűzoltó készülékekkel 
még a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült 

elvégezni. A  tűzesethez a budavári hiva-
tásos és a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület csapatát riasztották. A járművet 
áramtalanították, de közben szükség volt a 
motortérben még izzó részek visszahűté-
sére is. Szerencsére személyi sérülés nem 
történt.

Teljességgel érthetetlen vandál tettet hajtottak végre a pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszo-
da parkolójánál január 23-án hajnalban. Amint a biztonsági kamerák felvételén is látszik, a 
csoport egyik tagja eddig ismeretlen okból egy facsemete támasztókaróját tépte ki, majd 
következett a fiatal fa, amit nemes egyszerűséggel tőből kitört az elkövető. Az uszoda 
sem úszta meg: a rongálók a fa letörését követően a sportlétesítmény üvegfalának egyik 
elemét is betörték. A II. Kerületi Önkormányzat feljelentést tett a rendőrségen. A hatóság 
az ügyben büntetőeljárást indított és több kamerafelvétel alapján megkezdte a vandál 
elkövetők felkutatását.

Baleset után motortértűz
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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!

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.

• A demokratikus koalíció II. kerületi irodája (1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 45/a) kedd, szerda, csütörtök 16–18 óra között tart nyitva. Telefon: (06 1) 
249-4000, www.facebook.com/dk2.ker.
• A fidesz II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b) hétfőn, szerdán, pén-
teken 9–11, kedden és csütörtökön 14–16 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés 
az alábbi telefonszámokon lehetséges: (06 30) 331-1836, (06 1) 212-5030. in-
gyenes jogi tanácsadáS a Fidesz II. kerületi szervezeténél szerdánként 
16–18 óra között. Telefonszám: (06 30) 331-1836, (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 ország-
gyűlési 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 önkormányzati képviselője, Juhász 
Veronika fogadóórát 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 elérhetőségei: 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 ingyenes jogi 
és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes 
bejelentkezés a (06 30) 164-4449-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
• A párbeszéd magyarországért helyi képviselői előzetes idő-
pont-egyeztetéssel tartanak fogadóórát. Kovács Márton: (06 30) 573-9033, Perjés 
Gábor: (06 20) 951-6666.

Elveszett a jog útvesztőjében? Ha egy-egy jogi kér-
désben vagy ügyben nehezen igazodik el, az ön-
kormányzat és a Budai Polgár várja kérdéseit a 
jogiiranytu@masodikkerulet.hu e-mail-címre. A kérdé-

sekre 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 konkrét részletek nélkül). A kérdésekre adott válaszok tájékoztató 
jellegűek, nem helyettesítik a személyes ügyvédi konzultációt. A ka-
pott információkat mindenki saját felelősségére használhatja fel.

– a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes jogsegélyszolgálata
Jogi iránytű

Honfi György
Budapest, 2016
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Világos indul és 2 lépésben mattot ad.

A megfejtés:

Világos első lépése: 1.a8H
Huszárt kell felvenni! Sötétnek egyetlen lépése van:
1… a3, amelyre 2.b4 matt következik.

A fenti feladványt a Budai Polgár c. újság 2021. február 7-én megjelenő számába küldöm. Budapesten,
készítettem 2016-ban, az IPM 2016/4. számában már korábban megjelent.

Nagy sikert aratott új játékunk! Itt a kö-
vetkező feladvány. A megfejtés első 
lépését kell csak beküldeniük szer-
kesztőségünknek! A helyes megoldást 
minden alkalommal a következő lapszám-
ban közöljük. Két nyertest sorsolunk ki a 
résztvevők közül, akik Honfi György: Sakk 
példatár kezdőknek, ill. haladóknak című 
kiadványát kapják. Beküldési határidő: 
február 25. E-mail-cím: sakk@budaipol-
gar.hu (esetleg postán a Budai Polgár 
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. címre).

Előző feladványunk helyes megoldása: 
világos első lépése 1.Ba8! Sötét most 
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. Néhá-
nyan az 1.Bb8-t küldték be megoldásként, 
de ez a lépés nem jó, mert 1... Kd6 után 
2.Bb6+ nem matt, ugyanis a sötét király 

kiszökhet c7-en. A nyertesek: Szabó Lajos 
és Raj Olivér, akiknek ezúton is gratulá-
lunk! Nyereményüket postán küldjük el. 
Jó szórakozást kívánunk!

Világos indul
és két lépésben mattot ad.

Honfi György sakkfeladványa (2016)

szórakozás fekete-fehérben
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A rejtvény fősoraiban Gárdo-
nyi Géza szavait rejtettünk 
el. A 2020/18. számban megje-
lent rejtvény megfejtése: „A ka-
rácsony a béke és a boldogság 
időszaka”. A  helyes megfejtést 
beküldők közül három kedves 
olvasónkat sorsoltuk ki, aki az 
Oázis Kertészet 5000 Ft ér-
tékű vásárlási utalványát 
nyerte. A nyertesek: Bolváry 
Gedeon, dr. Nagy Benedek-
né és Stágel Imre. Gratulálunk, 
a nyereményeket postán küldjük 
ki. Várjuk megfejtéseiket „Budai 
Polgár rejtvénye” megjelöléssel 
elsősorban e-mailben a peter.
zsuzsanna@budaipolgar.hu cím-
re, esetleg postai úton a 1022 
Bimbó út 1-5. címre legkésőbb 
2021. február 28-ig.

Kövesse
a II. Kerületi Önkormányzat 

friss híreit és programjait 
a honlapon:

www.masodikkerulet.hu
és a Facebookon:

www.facebook.com/budapest2

CsúCsteChnológia a fogbeültetésben – svájCi maximalizmussal

• tűpontos beültetés vágás, varratok nélkül
• műtét nélkül
• 20 éves tapasztalattal 
Élethosszig tartó garanciával!
• gyors gyógyulási idővel 
• azonnali végeredmény
• altatásban is!
Fájdalommentesen...

BEÜLTETÉS ÉS FIX FOGAK AZONNAL...

A rendelőkben mAximális
vírus elleni vÉdelem!

SZAKMAI TÁMOGATÓ PARTNER:
rose implant Center
www.roseimplantcenter.hu
Telefonszám: (06 30) 9511-511
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 ÁLLÁS-MUNKA 
Nyúl utcai társasház keres lépcsőház-ta-
karítót, lehetőleg közelben lakás. Tel.: 06 
20 801-2309

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

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

A Nagykovácsiban működő Amerikai 
Nemzetközi Iskola teljes állású betaní-
tott kertészt keres. Biztos hosszú távú 
munkalehetőség. Mezőgazdasági gé-
pek vezetése előny! Az önéletrajzokat 
küldjék a hvass@aisb.hu címre. Tel.: 
+36 30 274-5332

 OKTATÁS 
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettsé-
gire, felvételire való felkészítés gyakorlott 
középiskolai tanárnál, online is. Tel.: 06 
30 264-5648

 INGATLAN 
Terepjárónak garázst keresek Tel.: 06 70 
531-7722

Kiadó. A II., Széher úton teremgarázsban 
gépkocsibeálló havi 25 000 Ft. Tel.: 06 20 
435-0540

Garázs, 22,4 m² alapterületű, a Bimbó út 
102-ben (Bimbó út-Alvinci út sarok) kiadó. 
Tel.: +36 20 550-6378

DIPLOMATA CSALÁD RÉSZÉRE KERE-
SEK CSALÁDI HÁZAT, SORHÁZAT, LA-
KÁST HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE. TEL.: 
06 30 924-7165

S.O.S. keresek 200 ezer forintig kiadó la-
kást (2-4 szobást). Tel.: 06 70 949-4013

BUDAPEST 30 KM-ES KÖRZETÉN BE-
LÜL TELKET VÁSÁROLNÉK, ELHANYA-
GOLT ZÁRTKERT ÉS GYÜMÖLCSÖS IS 
ÉRDEKEL. KELEMEN BENCE. TEL.: 06 
20 454-9152

VÁSÁROLNÉK A BALATON DÉLI PART-
JÁN VÍZKÖZELI, FELÚJÍTANDÓ NYARA-
LÓT TELEKKEL, 25 M FT-IG. TEL.: +36 
70 708-2115

Rózsadomb kellemes helyén, jó közleke-
déssel társasházi 3 szobás étkezős, lodzsás 
lakás eladó. Tel.: 06 70 325-6993

Áron alul eladó Törökvészen 90 m²-es er-
kélyes, garázsos felújított lakás. Irányár 79 
M Ft. Tel.: 06 70 949-4013

A II., Kapás utcában második emeleti, 74 
m²-es, igényesen felújított, három szobás, 
cirkófűtéses, erkélyes lakás kertes társas-
házban 64,6 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A II., Völgy utcában 1440 m²-es telken két-
generációs családi ház 235 M Ft. Tel.: 06 
20 967-5691

A Medve utcában utcára néző 44 m²-es 
lakás 38 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 70 945-
0069

Tulajdonostól eladó Bajvívó utcában fel-
újított 2,5 szobás, amerikai konyhás, föld-
szinti lakás. 51 m2 + tároló. CSOK képes! 
Zsákutca vége, csendes, hálószobák kert-
re, nappali utcára néz. Nagyobb lakásra 
csere érdekel! 51,9 millió HUF. Tel.: 06 
30 960-9191

ELADÓ A II., SZERB ANTAL UTCÁNÁL, 
KERTES TÁRSASHÁZBAN 41 m2-ES, MÁS-
FÉL SZOBÁS, TÉLIKERTES, KERTKAPCSO-
LATOS, CSENDES LAKÁS. (INGATLANO-
SOK KIZÁRVA.) TEL.: +36 20 460-1376

Eladó ikerház Hidegkúton: 156 m2, 7 szo-
ba, 130 M Ft. Tel.: +36 30 549-7274

Gellérthegyen Bauhaus jellegű villaház-
ban eladó egy kívül-belül igényesen fel-
újított 2,5 szobás körpanorámás erkélyes 
öröklakás. A lakáshoz tartozik egy világos 
tárolóhelyiség, valamint közös tulajdonú 
osztatlan kertrész is. Erkéllyel: 74 m2, a 
tárolóhelyiség 5,6 m2 Ár: 120 millió Ft. 
Tel.: +36 30 580-6228

 EGÉSZSÉGÜGY 
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 
gondozás, akár 24 órában, mindez ott-
honában. Tel.: 06 30 870-5287

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

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

Állapotfelmérések (kézi, gépi), talp-
masszázs, fülgyertyázás, nyirok- és 
visszérterápia, mágneses biorezo-
nancia-kezelés, egyéni számítógépes 
lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és 
kezelés, gyógymasszázs, kinezioló-
giai tapasz. www.vivientalpai.hu, fa-
cebook: vivientalpai gyógycentruma, 
1024 Fillér u. 10/a, bejelentkezés: 06 
20 254 4633. Tel.: 316-2596

Házi idősgondozás szakértő partnerrel. 
Gondozási szükséglet felmérésével. Meg-
bízhatóság, pontosság, garancia. Tel.: 06 
30 716-1535

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, LEFOLYÓK, SZI-
FONOK, MOSDÓK, KÁDAK TISZTÍTÁ-
SA. VÍZSZERELÉS. TEL.: 06 30 282-
5677

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

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁ-
LYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, 
JAVÍTÁSA. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. 
TEL.: 06 20 980-7564

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, 
VÉCÉTARTÁLYOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. 
MOSÓ-, MOSOGATÓGÉPEK BEKÖTÉSE. 
INGYENES KISZÁLLÁSSAL. ANYAGBE-
SZERZÉSSEL. TEL.: 06 30 447-3603

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

GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS, KAZÁN, 
KONVEKTOR KARBANTARTÁSA, JAVÍ-
TÁSA. FŰTÉSSZERELÉS, KARBANTAR-
TÁS. FŰTÉSRENDSZER VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA. KAZÁNCSERE KÉMÉNY-
BÉLELÉSSEL. TEL.: +36 70 943-4372

Villanyszerelő-elektrikus hibaelhárítást, 
elosztószekrény-cserét stb., illetve kisebb 
szerelést is (tégla vagy gipszkarton falban) 
vállal, a II. kerületben ingyenes kiszállás-
sal. Köszönöm hívását! Kendrik Tamás. 
Tel.: 06 30 456-6557

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

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRINTÉS-
VÉDELMI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GA-
RANCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANY-
SZERELŐ-TECHNIKUS. TEL.: 200-9393, 
06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
Lakásfelújítás, átalakítás. Megbízható, 
összeszokott kivitelező csapat a terve-
zéstől a kulcsrakész állapotig vállalja 
lakása felújítását. Felmérés, ajánlat-
tétel rövid határidővel. Tel.: +36 70 
245-8334

LAKÁSFELÚJÍTÁS! KŐMŰVES MUNKÁK, 
SZOBAFESTÉS, HIDEG-, MELEGBURKO-
LÁS, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS. 
INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS ÁR-
AJÁNLAT! GYORS, PRECÍZ, MINŐSÉGI 
MUNKA! GARANCIÁVAL! TEL.: 06 30 
359-4222

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, fes-
tés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszige-
telés, bádogozás. Tel.: 06 1 783-3803, 06 
20 471-1870

Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos 
tető szigetelését, tetőjavítást vállal. 
A felmérés, kiszállás ingyenes. Anya-
got biztosítok. Tel.: 06 20 617-2137

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, 
bádogos-tetőfedő munkák. Tel.:  06 1 783-
3803, 06 20 471-1870

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉL-
KÜL. WC-K, TARTÁLYOK, CSAPOK JAVÍ-
TÁSA, CSERÉJE. VÍZSZERELÉS. TEL.: 06 
20 491-5089

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

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

Zernyi Patrik: festést, csempézést, karto-
nozást, kisebb-nagyobb kőműves munká-
kat vállalok. Tel.: 06 20 983-8391

Kőműves munkák, festés, glettelés, bur-
kolás, zománcolás, tető javítása, lakás-
bontás. Tel.: 06 20 233-1681

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, TÉRKÖVEZÉS, KE-
RÍTÉSEK, JÁRDÁK, VÍZÓRA-AKNÁK KÉ-
SZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. TEL.: 06 30 341-3423

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES 
TAPASZTALATTAL, GARANCIÁVAL. 
BIRÓ ISTVÁN. TEL.: +36 20 937-8110

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁ-
BELEZÉS, LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉK-
HANGOLÁSOK, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 
201-5368, 06 20 537-6281

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javí-
tás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-be-
szerelés, bővítés ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

 REDŐNY 
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE 
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELU-
XA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍ-
TÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

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

Vállalom társasházak közös képviseletét 
Budapest II., XII. és I. kerületében. Épület-
üzemeltetési tapasztalattal, OKJ-s Tár-
sasházkezelő végzettséggel. Forduljon 
hozzám bizalommal. E-mail: molnarth@
gmail.com Tel.: +36 20 357-5881

Apróhirdetések
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1025 Budapest
Törökvész út 87-91.
Rózsadomb Center

I.emelet

Telefon:
06 30 757-3023

A tökéletes mosoly 
már nem álom többé!

Gondolta volna, hogy a fogainknak mennyire fontos szerepe van 
az életünkben? Nem csak az egészségünkre, de szépségünkre 

és az emésztésünkre is hatással van.

Tudta, hogy foghiány esetén is van megoldás?
Fogászati implantátummal ma már könnyen tud változtatni életén, 
ami nem csak a komfortérzetét növeli, de az életminőségén is javít!

Az Impland Diamond csapata arra törekszik, 
hogy a fogászati beavatkozások fájdalommentesen teljesüljenek 

és a páciensek elégedetten távozzanak.

Célunk, hogy ön magabiztosan mosolyogjon!

Dr. Sarrami Shahin
fogorvos, szájsebész, 

implantológus

Társasházak közös képviselete, üze-
meltetése, kötelező nyilvántartások, 
számvitel és jogi környezet biztosí-
tása szakembertől. Igényesen csak 
a második kerületben. Tel.: 06 20 
520-0042

Társasházkezelés: aktivhazkezelo@gmail. 
com Tel.: 06 30 990-7694

Társasházi lépcsőházak takarítását, hó-
lapátolását vállaljuk 10 000 Ft/hó díjtól. 
Érdeklődés napközben: tel.: 605-5000 
vagy www.petpek.hu

TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKA-
RÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK 
PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 
100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. 
WWW.FLASHCLEAN.HU TEL.: 06 30 
455-1522

 SZOLGÁLTATÁS 
ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Hűvösvölgyi út 
és Bognár utca sarkán, a volt zöldséges 
helyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-
9943), NAGY MAGDA (06 70 224-3725), 
MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BO-
ROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) szeretet-
tel várja régi és új vendégeit.

Faanyagvédelem. Elérhetetlen faszerkeze-
tek, ereszaljak, oromdeszkák, faanyagvé-
delme alpintechnikával is. petranyialpin@
gmail.com Tel.: 06 30 952-6096

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

Nagy tapasztalattal vállalok lakás-fal-
festést és ajtók-ablakok mázolását baráti 
áron. Kis Lajos, viszontlátásra. Tel.: 06 70 
502-1299
Nagy tapasztalattal vállalok teljes körű ta-
karítást és ablakmosást. Kis Lajos, viszont-
látásra. Tel.: 06 70 502-1299
IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ 
TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPA-
TUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUN-
KÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTO-
SÍTUNK. WWW.FLASHCLEAN.HU TEL.: 
06 30 455-1522

 KERT 
KERTÉPÍTÉS, ÖNTÖZŐRENDSZEREK TE-
LEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐ-
FÖLD SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁS, SZÁL-
LÍTÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, LOMB-
GYŰJTÉS. EGYÉB KERTI MUNKÁKAT IS 
VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. TEL.: 06 30 
784-6452
Kertmester, minden, ami kert. Akár napi 
díjban is. Tel.: 06 20 348-8753
FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY, FA-
ÁPOLÁS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS. 15 év 
szakmai tapasztalat, megbízhatóság fa-
vizsgáló-faápoló szakmérnöktől. Egervári 
Krisztián. Tel.: 06 20 561-7063
KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰKASZÁLÁS, BOKROK, 
SÖVÉNYEK NYÍRÁSA, NÖVÉNYTELEPÍ-
TÉS, ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, 
MINDEN, AMI KERT. FARKAS NORBERT. 
TEL.: 06 30 550-7761

KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLDSZÁLLÍTÁS. 
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, 
SZÁLLÍTÁS. BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁ-
SÁT, LOMBOK GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. 
SZILÁGYI CSABA. TEL.: 06 20 970-7506

Kertépítés, fakivágás, metszés, permete-
zés, fűnyírás, sövénynyírás, tereprendezés, 
zöldhulladék elszállítása. Farkas György. 
Tel.: 06 30 685-9502

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, 
kertésztechnikustól 28 év szakmai 
tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 
30 495-9862

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

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ-
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANG-
SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, 
CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
LEMEZEKET, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉ-
PET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES 
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁS-
SAL. TEL.: 06 20 597-8280

Szőrmebunda vétele legmagasabb 
áron, 50 000-től több 100 000-ig. 
Ruhatárak, dísztárgyak, bizsuk, teljes 
hagyaték értékbecsléssel. Tel.: 06 30 
308-9148

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. 
ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MIN-
DENFAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYE-
GET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, 
EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES 
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉRTÉK-
BECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 
494-5344

Megnyitottuk az üzletünket, minden-
féle régi tárgyakat vásárolunk, írógépet, 
varrógépet, könyveket, régi bundákat, 
festmények, porcelán, karóra, -- zsebóra, 
arany ékszereket, ezüsttárgyakat. Hívjon 
bizalommal. II., Török utca 4. Tel.: 06 20 
231-0572, 06 20 324-6562

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰ-
TÁRGYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
VÁSÁROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, 
KESZTYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁS-
SAL. TEL.: 06 20 425-6437

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

ANTIK MŰTÁRGYAKAT, FESTMÉNYE-
KET, PORCELÁNOKAT, EZÜSTTÁRGYA-
KAT, RÉGI ÓRÁKAT, BÚTOROKAT (RO-
MOS ÁLLAPOTBAN LÉVŐT IS!), ARANY 
ÉS EZÜST FELVÁSÁRLÁS KIEMELT 
ÁRON! BERGMAN LÁSZLÓ. TEL.: 06 
20 805-0008

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

Arany -ezüst BRILLIÁNS 20 000 FT/G (1 
karáttól) ékszerek, dísztárgyak , mecha-
nikus kar-, zseb-, falióra, hagyatékfel-
vásárlás. Bp 1117 Fehérvári úti Vásár-
csarnok, virágsor: Porcelán-Ezüst Üzlet. 
Tel.: 06 1 209-4245, 06 20 200-6084, 
+36 20 200-6085

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

Régi játékokat keresek! Nagyszüleid 
vagy saját 1990 előtti játékaidat meg-
vásárolom!! Tel.: 06 30 991-0700

Női szövetkabát, férfi gyapjúöltöny 54-
es eladó, kifogástalan állapotban. Tel.: 
06 30 513-7226

 ÉLETJÁRADÉK 
Fiatal hölgy kötne eltartási, illetve életjá-
radéki szerződést, havi jutalék esetében, 
hívjon bizalommal. Tel.: 06 20 536-5299

45 éves, autóval rendelkező hölgy eltar-
tást, életjáradékot kötne akár nagyobb 
egyösszegű kezdőrészlettel. Egyedülálló, 
magányos személlyel. Teljes ellátással. 
Tel.: +36 20 229-0986

Életjáradék és eltartási szerződést köt-
nék Budapesten. Vállalok: masszírozást, 
bevásárlást, házimunkát, ebédhordást, 
autóval szállítást. Tel.: +36 70 392-4354

Életjáradék! Életjáradéki szerződést köt-
nék lakásért, egyösszegű kezdőrészlettel 
+ havi ellátással, vagy luxus idős otthoni 
belépéssel és az ellátás fizetésével. Tel.: 
+36 30 2410270

 EGYÉB 
Kisebb lakatos munkákat vállalok Tel.: 
06 30 784-65452

GÁBOR ESZMERALDA BECSŰS MŰ-
GYŰJTŐNŐ!! Kiemelt áron vásárol 
(készpénzért) festményeket, búto-
rokat, órákat, ezüsttárgyakat, arany-
ékszereket, pénzérméket, cirkuszi 
tárgyakat, porcelánokat, Herendit, 
Kovács Margitot. Ingyenes kiszállás, 
értékbecslés. Üzlet: Tel.: 06 1 789-
1693, 06 30 898-5720

TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Brother 
CK-35 kötőgép (3 db) és Passap/
Pfaff DM-80 kötőgép tartozékokkal 
eladó. Egyedi, divatos, méretre készü-
lő kézi kötött, horgolt ruhadarabok. 
Sapkamodellek. Nagy fonalválaszték, 
saját fonalból is. www.kotode.hu, tel.: 
356-6009.
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EGYÉNI KÉPZÉS
KUTYÁKNAK

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

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

igazodó, egyéni kutyakiképző oktatást?

Fordulj hozzám bizalommal!
HÁZHOZ MEGYEK!

Siegler Márk 
tapasztalattal rendelkező kutyakiképző

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

Ételek / italok ELVITELRE, vagy   
                   házhozszállítással
One More Coffeeshop: 
+36 (30) 401 6617

ÚJ! Gyrostop.hu - Kaukázusi gyros: 
ELŐRENDELÉS: +36 (20) 502 5520

Repeta Corner - magyaros ételek: 
+36 (30) 892 6590

Kétkezes BBQ & Szendvics: 
+ 36 (30) 406 0581

Lotus Wok - autentikus kínai ételek: 
+36 (30) 977 7353

  SZOLGÁLTATÓHÁZ
TOVÁBBI ÜZLETEINK:  www.hüvi.hu/uzletek   |   Facebook: huviszolgaltatohaz

HÜVI Budapest, 1028 Hidegkúti út 1.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2021. február 28-án.
Lapzárta: keretes – február 18., apró – február 22.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik. Ideiglenes 
nyitvatartás: hétfő: 9–12-ig 13–18-ig, kedd–csütörtök: 9–12-ig, 13–18-ig, péntek: 9–12.00, 13-ig–16-ig 
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 
11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 
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 lehe-
tőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

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

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

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

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

(06 30) 593 4353

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes 
minden recept nélkül kapható 

nem támogatott termékre 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

ONLINE
NYÍLT NAP

HUNGARY

Ismerje meg 
iskolánkat!


