
Megújul a Margit körút. A Margit-negyed 
koncepciójának kidolgozásával a II. Kerületi 

Önkormányzat célja az, hogy a körút 
környékét újra élővé és vonzóvá tegye. (7. oldal) 

A koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos, minket, II. kerületben 

élőket is érintő önkormányzati 
intézkedésekről és fontos információkról 

lapunk 2–3. oldalán olvashatnak.

Mintegy 250 fát ültetnek el
novemberben a II. kerületben
az önkormányzat megbízásából. Van, ahol
egyszerre legalább százat, máshol pedig

egy-egy hiányzó egyedet pótolnak. (4. oldal)

in English
Page 3›››Az újságban közölt információk lapunk november 19-i nyomdába adásakor voltak érvényben.

Naprakész és friss hírek: www.masodikkerulet.hu, FB: II. kerület (Budapest)

Ahogy a tavaszi

első hullám idején, úgy most is

támogatja a II. Kerületi

Önkormányzat a helyi vállalkozókat.

A felhívásra máris több, a kerületben

működő vállalkozás jelentkezett.

(5. oldal)

Két korosztályban adták át
a Hajós Alfréd-sportösztöndíjakat

– a támogatást tizenkét fiatal sportoló kapta 
meg az olimpiai bajnokokból álló 
szakmai zsűri javaslata alapján. 

(10-11. oldal)
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Viseljünk maszkot közterületen is!

Hogyan mossuk a maszkot?
Láttunk már elszöszölődött, több hetes, hónapos orvosi maszkot és gondosan mosott-vasalt textil-
maszkot is. Megjelent a maszkdivat és a maszkszemét az utcákon. Pedig a használt maszk veszélyes 
hulladéknak számít. Jó tudni, hogy csak akkor véd meg a koronavírustól, ha megfelelően használjuk, 
tároljuk és tisztítjuk.

Alapvető szabály, hogy amikor fel- és levesszük a maszkot, ne érjünk a szemünkhöz, orrunkhoz, 
szánkhoz, amíg nem fertőtlenítettük vagy mostuk meg alaposan a kezünket!

Minden használat után mossuk ki! Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy vissza kell vennünk, fújjuk be 
alkoholos fertőtlenítővel. A mosásig minden családtag használt maszkját dupla nejlonzacskóban tároljuk, 
minden mástól elkülönítve, lehetőség szerint az erkélyen!

A maszk tisztításához megfelelő a szokásos mosószer. A gépi mosás optimális megoldás, a WHO 
ajánlása szerint legalább 60 fokos vízzel. Kerüljük az erős vegyszereket, melyek fehérítőt, ammóniát vagy 
mesterséges vízlágyítót tartalmaznak, azok ugyanis könnyen irritációt, allergiás reakciót válthatnak ki. 
Ha a kézi mosás az egyetlen lehetőség, akkor javasolt a maszkok bő szappanos bedörzsölése és legalább 
20 másodpercig forró vízzel történő mosása. Mosást követően ajánlott a vasalás is.

Járványügyi intézkedések a II. kerületben
Az önkormányzat vezetése folyamatosan egyeztet a II. kerü-
leti rendőrség, az egészségügyi szolgálat és az önkormány-
zati intézményirányítás vezetőivel, és áttekintik a szükséges 
lépéseket a járvány elleni védekezés érdekében, illetve azt 
is rendszeresen monitorozzák, hogyan befolyásolják az újon-
nan életbe lépő szabályok a kerület életét.

• Az elmúlt időszakban az ön-
kormányzat több alkalommal 
végzett tesztet a II. kerületi 
bölcsődékben, óvodákban és 
a szociális intézményekben. 
November 17-én 16 óráig 341 
mintavételt végzett. A mintavé-
telek alapesetben antigén tesztet 
jelentenek, indokolt esetben ettől 
eltérően PCR-tesztet is végeztek 
néhány alkalommal. A kollégák 
között 17 fertőzöttet találtak eddig. 
Minden pozitív esettel kap-
csolatban az EMMI intézke-
dési tervének megfelelően 
jártak el az érintett intézmények. 
Az Oktatási Hivatal elnöke több 
csoportban rendelt el rendkívüli 
szünetet. A bölcsődei, az óvo-
dai és a szociális ágazatban 
dolgozók tesztelését folytatja 
az önkormányzat.

• A II. Kerületi Önkormányzat 
a jelenlegi helyzetben is igyek-
szik valamennyi dolgozóját 
megőrizni, nem bocsát el senkit a 
járvány miatt.

• Az önkormányzat és a Budai 
Polgár – a tavaszi akcióhoz ha-
sonlóan – ezúttal is támogatja a 
helyi vállalkozókat, és várja olyan 
II. kerületi kisvállalkozások, egyéni 
vállalkozók, kisebb üzletek, családi 
boltok jelentkezését, amelyek vállal-
nak a II. kerületben házhoz szállítást. 
(Részletek az 5. oldalon.) 

• Az önkormányzat vezetése kidol-
gozta a tavaszi bezárások alatt már 
jól vizsgázott kerületi kis- és közép-
vállalkozóknak, illetve a szoci-
álisan rászorulóknak nagyobb 
segítséget nyújtó intézkedés-
csomagokat. (Részletek a 6 oldalon.)

• A kerületi parkolóőrök folya-
matosan dolgoznak. Segítik a 
városrendészek munkáját, jel-
zik, ha a gyalogosokat és a közleke-
dőket egyaránt veszélyeztetető sza-
bálytalanul parkoló autókat látnak, 
vagy ha bármilyen egyéb közterületi 
problémát tapasztalnak, legyen szó 
kátyúkról vagy más műszaki hibáról. 
(Továbbiak a 18. oldalon.)

• A gyülekezést tiltó rendelkezés 
miatt elmarad a november 30-ra 
tervezett hidegkúti közmeg-
hallgatás. (Részletek a 3. oldalon.)

A november 10-i kormányrendelet adott 
felhatalmazást a tízezer főnél nagyobb lakó-
népességű önkormányzatoknak, hogy a bel-
területükön határozzák meg azon közterüle-
teket, ahol kötelező a maszkviselés. Ez alól 
kivételt képeznek a jogszabályban felsorolt 
esetek, így egyéni sporttevékenység során, 
zöldterületen és parkokban a maszkviselés 
továbbra sem kötelező. Az önkormányzat nem 
látta értelmét, hogy közterület és közterület 
között különbséget tegyen, ezzel esetlegesen 
zavart okozva, ezért általános szabályt alkot-
va úgy döntött, hogy – a kormányrendeletben 

meghatározott kivételektől eltekintve – vala-
mennyi belterületi közterületen, illetve nyil-
vános helyen kötelező a maszk viselése.

Maga a felettes kormányrendelet mond-
ja azt ki, hogy egyéni sporttevékenység so-
rán a parkokban és a zöldterületeken nem 
kötelező a maszk viselése. A park fogalma 
jól körülhatárolható, hiszen ez magában az 
ingatlan-nyilvántartásban, a közterület el-
nevezésében és a köztudatban is megjelenik. 
A  zöldterület fogalmát viszont magasabb 
szintű jogszabály szabályozza (253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 27. § (1)): 

„A zöldterület állandóan növényzettel fedett 
közterület (közpark, közkert), amely a település 
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, 
ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és 
testedzést szolgálja”.

A kormányrendelet által meghatározott ki-
vételektől függetlenül az önkormányzat veze-
tése javasolja minden belterületi közterületen 
a maszk viselését, hiszen minél inkább véde-
kezünk és igyekszünk megakadályozni a vírus 
terjedését, annál hamarabb érhet véget a jár-
vány, és oldhatjuk fel a korlátozásokat.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Budára!

• A maszkviseléssel kapcsolat-
ban folyamatosan egyeztetnek 
a kerületi rendőrkapitányság-
gal, és a tapasztalatok alapján idő-
ről időre felülvizsgálják a kerületi 
szabályozást. (Részletek lent.)

• November 12-től az önkor-
mányzat ügyfélszolgálatai 
(Margit utcai, parkolás- és adó-
ügyek) csak előre egyeztetett 
időpontban fogadhatják az 
ügyfeleket. (Részletek a 32. ol-
dalon.)
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Hasznos lehet! A www.eeszt.gov.hu 
oldalon ügyfélkapus bejelentkezést követően min-
denki megtekintheti az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térbe (EESZT) bekerült egészségügyi 
információkat saját magáról. Ebben az időszakban 
különösen hasznos, hogy a felületen értesítéseket 
is be lehet állítani: megadhatja azt az e-mail-címet, 
amin értesítéseket fogad a rendszertől, például abban 
az esetben, ha a háziorvosa, vagy a kezelőorvosa bár-
milyen adatot vagy betegdokumentumot (pl.: leletet, 

Englishin

translated by németh Kriszta

Online fogadóóra Őrsi Gergellyel
Online fogadóórát tart Őrsi Gergely polgármester 

december 9-én 17 órától
a II. kerület Facebook-oldalán:

fb.com/budapest2.
A II. Kerületi Önkormányzat várja a kerületiek kérdéseit 

a fogadoora@masodikkerulet.hu e-mail-címre december 4-én 16 óráig, 
illetve a fogadóóra ideje alatt a kerület Facebook-oldalán.

A Baldauf Invest Kft. meghívja 
a környéken élőket a Bécsi 
út–Cserfa köz–Ürömi út–Fel-
hévízi út, valamint a Bécsi út– 
Cserfa köz–Lajos utca–Sajka 
utca közti területek Telepítési 
Tanulmánytervének lakossági 
fórumára, amelyet a kormány-
rendelet értelmében a vírus-
helyzet miatt a hagyományos 
forma helyett csak online lehet 
lebonyolítani. Így a beruházó 
rendhagyó módon szeretné 
tájékoztatni a lakosságot a 
fenti területekre készülő fej-
lesztési elképzelésekről, illetve 

a lakosok véleményét kikérni a 
tervezetről, és olyan szabályo-
zási tervmódosítást szeretne 
kezdeményezni a II. Kerületi 
Önkormányzatnál, amely a 
lakosság véleményét is tükrözi.

A készülő terv egy kivona-
tát megosztják az erre a célra 
kialakított honlapon, az el-
készült anyag ott megtekint-
hető, és a lakosok előzetes 
regisztráció után el tudják 
mondani a véleményüket, il-
letve feltehetik kérdéseiket, 
mert a beruházó szeretné, 
ha azok mondanának vé-

leményt, akik a kerületben 
élnek és valóban érintettek. 
Minden írásban feltett kérdés-
re, észrevételre szakembereik 
válaszolnak.

A regisztráció és a vélemé-
nyezés DECEMBER 11–22-ig 
lesz elérhető az online felüle-
ten, amire 2021. JANUÁR 15-ig 
válaszolnak. A véleményekről 
részletes összegzést készíte-
nek, melyet a honlapjukon 
közreadnak. A weboldal el-
érhetősége: buda-ujlak-tanul-
manyterv. baldaufinvest. hu 
(december 11-től működik).

Meghívó online lakossági fórumra

receptet) feltölt az EESZT-be. Sőt, bármely intézményben 
végzett Covid-teszt eredményét is meg lehet tekinteni, 
ahogy megtekinthető és letölthető többek között min-
den betegdokumentum, ami az egészségügyi ellátások 
során keletkezett, például leletek, ambuláns lapok, 
zárójelentések, és le lehet kérdezi a felírt elektronikus 
recepteket is. A rendszer lakosság számára megnyitott 
portálján minden egészségügyi adat megtalálható, 
melyet az egészségügyi intézmények 2017. november 
1-jét követően feltöltöttek.

Public health measures for 
coVId-19 of the II. district
The municipal leadership is in ongoing 
consultations with the leaders of the 
Police, the National Health Service 
and the Municipal Institution Mana-
gement of the II. district, reVIews tHe 
necessary stePs to control tHe 
ePIdemIc, and regularly monitors how 
new rules affect the life of the district.

By creating a general rule, the mu-
nicipality decided that, with the ex-
ceptions set out in the Government 
Decree, it is mandatory to wear a face 
mask in all outdoor public spaces in the 
II. district. regardI ng face masks 
mandatory, there is a close coordi-
nation between the municipality and 
the police station of the II. district, 
and based on their experience, local 
regulations will be revised from time 
to time. (Page 2)

Recently, the municipality has tested 
kindergarten, nursery and social ser-
vice workers of the II. district several 
times, and 17 kindergarten and nurse-
ry workers have been tested positive 
for COVID-19 so far. The municipality 
continues testIng PeoPle workIng 
In nurserIes, kIndergartens, and 
In tHe socIal sector.

The municipality and Budai Polgár 
would like to suPPort local busInes-
ses, just like this spring; if you have a 
small business, shop, or family store 
offering home delivery within the II. 
district, please contact us. (Page 5)

tHe traffIc wardens of tHe dIstrIct 
are workIng constantly. They help 
city police by reporting illegally par-
ked vehicles that can cause troubles 
for pedestrians or for other drivers, 
or any other problem in public areas, 
whether it’s potholes or other techni-
cal problems. (Page 18)

tHe munIcIPal leadersHIP Is wor-
kIng on a set of measures – simi-
lar to the one that was introduced 
successfully during the lockdown this 
spring– to provide support for small 
and medium-sized entrepreneurs and 
people with social needs. (Page 6)

From the 12th of November, the custo-
mer service of the municipality (Margit 
Street, Parking and Tax) can serVe 
customers by aPPoIntment only. 
(Page 32)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet november 4. napján, 
valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet november 11. napján történő hatálybalépése miatt, 
a 2020. november 30-ra hirdetett közmeghallgatás a járványügyi helyzetre tekintettel a 
lakosok biztonsága érdekében elmarad. A közmeghallgatás elmaradása miatt egy online la-
kossági fórumot szervezett az önkormányzat (részletek fent). Kérdéseikkel, észrevételeikkel, 
panaszaikkal továbbra is fordulhatnak a polgármesteri hivatalhoz e-mailben, levélben vagy 
telefonon a honlapon és a Budai Polgárban megtekinthető elérhetőségeken.

Elmarad a november 30-ra hirdetett közmeghallgatás
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November, a faültetések időszaka

Újabb dézsás növényekkel teszik élhetőbbé a 
belső városrész egyes területeit. Az önkormány-
zat a Kapás utcában és a Frankel Leó úton, a 
zsinagóga előtti közterületre helyeztet ki nö-
vénytartó edényeket. A bennük lévő növények 
locsolásáról az ott lakók gondoskodnak majd.

kapás utca

Ilyen volt...

Pusztaszeri út

mInden zsák megtalálta 
a maga gazdáját. Negyvenezer 
darab zöldhulladékgyűjtő zsákot bizto-
sított térítésmentesen idén a II. Kerületi 
Önkormányzat azoknak a lakóknak, 
akiknek nincs lehetőségük helyben kom-
posztálni. A környezettudatos lakó-
társak lakcímkártyájuk felmutatásával 
személyenként öt darabot vehettek át 
ingyen az FKF Zrt. zöldzsákjaiból a II. 
kerület két művelődési központjában. 
Novemberre az őszre rendelt zsákok is 
elfogytak. Az önkormányzat köszöni, 
hogy ilyen sokan választották a kör-
nyezettudatos zöldhulladékgyűjtést.

mIntegy 250 fát ültetnek el noVemberben a II. Kerületi Önkormányzat megbízásából. 
Van, ahol egyszerre legalább százat, máshol pedig egy-egy hiányzó egyedet pótolnak. A legtöbb 
facsemete – körülbelül 150 példány gömbakác – a Pusztaszeri úton a Szemlő-hegyi-barlang és a 
Törökvész úti körforgalom között húzódó elválasztó zöldsávban kap helyet. A kertészek mintegy 
harminc fát telepítenek a Csévi utcába (csörgőfát) és a Törökvész útra (kőrist). A fák pótlását igye-
keznek úgy elvégezni, hogy a csemetéket, ha mód van rá, akkor a korábbi fa helyére vagy annak 
közvetlen közelébe ültetik, a terepviszonyoktól függően.

frankel leó út

Egy korábban szelektív sziget alap-
jaként funkcionáló betontalapza-
tot tüntetett el az önkormányzat a 
Törökvész út végén. Bár a gyűjtő-
edények már régóta nincsenek ott, 
mégis sokan hagytak a betonplac-
con hulladékot. Ennek várhatóan 
vége lesz, hiszen két új kőrisfa és 
bokrok vették át a beton helyét; 
ha a fák megerősödnek, rendezet-
tebb és zöldebb lesz a környék.

Beton helyett fák!

NÖvéNyEK A várOSBAN

faültetés HIdegkúton Is. A II. Kerületi Önkormányzat 
és a 10 millió Fa – II. kerület Budapest összefogásával hársfákat 
ültettek a gercsei templom felé vezető úton. November 6-án 
a tervezett harminc kislevelű hársból 22 darabot ültettek el. 
Mint a szervezők beszámolójukban megírták, a földlabdás fák 
igencsak nehezek voltak, a talaj sem adta magát helyenként, 
és gyorsabban lement a nap, mint ahogy a végére értek volna, 
így a maradék nyolc fa november 14-én került végső helyére. 
A faültetési akcióban részt vett Kovács Márton alpolgármester, 
aki nemcsak a fák locsolását szervezte meg, de a fizikai mun-
kálatokban is részt vett, ahogy Juhász Veronika önkormányzati 
képviselő is. Emellett több kerületi cég és lakos anyagilag és 
személyes munkájával is támogatta a faültetést.

...ilyen lett

gercse
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Önkormányzatunk támogatja a helyi vállalkozásokat

– A képzés marketingszöveg-írással folyta-
tódik decemberben. Egyrészt nagy volt az ér-
deklődés, másrészt maradt még tudásanyag, 
illetve, a novemberre tervezett műhelymunka 
csak részben valósult meg. A jövő évre terve-
zett képzési téma – onlinemarketing-kam-
pány építése – egyik fontos része a hatékony 
szövegírás, a műhelymunkával már erre is 
készülünk.

Hogyan zajlik majd az online kurzus?
Interaktivitást biztosító digitális platfor-

mon tartom a képzést. A  részvevők otthon, 
a laptopjuk előtt ülve tanulhatnak, így látjuk 
egymást, és beszélni is tudunk egymással, le-
hetőséget biztosítva a közös munkára, a közös 
szövegírás-gyakorlásra. 10-12 fős csoportokat 
tervezek, és aktív jelenlétet kérek. A képzé-
sekre ugyanúgy lehet jelentkezni, mint ko-
rábban. Három csoport indul december 8-9-
10-én, mind a három napon 9–13 óráig tartom 
a képzéseket. Mindegyik alkalommal ugyan-
azt az anyagot tanítom, azért, hogy mindenki 
megtalálja a számára megfelelő időpontot, és 
a kis létszámmal hatékonyabb legyen a munka.

Mit kell tennie az érdeklődőknek?
Aki rész kíván venni a decemberi marke-

tingszöveg-írás képzésen, az regisztráljon a 
számára megfelelő időpontra az onlinemar-
ketinges.hu/december oldalon. A kiválasztott 
nap előtt egy nappal küldök egy emlékeztető 
e-mailt, ami tartalmazza a belépési linket. 
Másnap reggel 9 órakor arra a linkre kattintva 
tud belépni az online csoportba. A képzés alatt 
részben információkat adok át, részben meg-
beszéljük a felmerülő kérdéseket, részben pe-
dig szövegírási feladatok lesznek. Felolvassuk 
az alkotásunkat, amit közösen átbeszélünk. 
Ez nagyon hasznos része a képzésnek. 

Jöhetnek azok is, akik novemberben nem 
tudtak részt venni a képzésen?

Várom azokat is, akik jelen voltak novem-
berben, de be tud kapcsolódni az is, aki nem 
vett részt a novemberi alkalmakon. Segítség-

képpen a novemberi a képzés prezentációi 
letölthetők az onlinemarketinges.hu/novem-
ber  oldalról, valamint a novemberi előadás 
megnézhető a vállalkozói klub Facebook-ol-
dalán: https://www.facebook.com/groups/
masodikkeruletivallalkozoklub.

Digitális oktatás a II. Kerületi                                       képzésén
Az önkormányzat támogatásával zajlik az in-
gyenes onlinemarketing-képzéseket nyújtó 
vállalkozói klub. A vírushelyzetre tekintettel 
digitális oktatás keretében várja a helyi vál-
lalkozókat Villányi Balázs tanácsadó.

Ingyenes
online-marketing-
képzések

Időpontok:
December 8., kedd 9–13 óráig
December 9., szerda 9–13 óráig

December 10., csütörtök 9–13 óráig
További információ és regisztráció 

az ingyenes képzésre a 
http://onlinemarketinges.hu/december 

címen.

Előadó: Villányi Balázs 
online-marketing-tanácsadó

(06 30) 606-7843
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

vállalkozói Klub

náncsI nénI VendéglŐje (1029 Ördögárok u. 
80.) – negyven éve működő családi vállalkozás a II. ke-
rületben. Házias, magyaros ételeinket elvitelre és házhoz 
szállításra is kínáljuk mindennap 11–19 óra között. Éte-

leink rendelhetőek az állandó és szezo-
nális étlapról egyaránt, melynek teljes 
választéka megtalálható a http://
nancsineni.hu/hu/etlap/ weboldalon. 
A házhoz szállítás díja egységesen 

1500 Ft. Lehetséges fizetési módok: 
készpénz, bankkártya és SZÉP-kártya. Ételrendelés te-
lefonon: (06 1) 397-2742. További információ e-mailen: 
info@nancsineni.hu, Facebookon: https://www.facebook.
com/nancsineni.hu és a weboldalon: nancsineni.hu.

A II. Kerületi Önkormányzat és a 
Budai Polgár várja olyan II. ke-
rületi kisvállalkozások, egyé-
ni vállalkozók, kisebb üzletek, 
családi boltok jelentkezését, 

amelyek a veszélyhelyzet ideje 
alatt vállalnak házhoz szállítást, vagy online 
szolgáltatást nyújtanak. Néhány mondatos 
bemutatkozásuk elérhetőségeikkel együtt 
ingyenesen megjelenik a Budai Polgárban, 
valamint részletesebben, a II. kerület hon-
lapján. Kérjük, bemutatkozásukat december 
7-én reggel 8 óráig küldjék el a szerkeszto-
seg@budaipolgar.hu e-mail-címre. Következő 
megjelenés: december 13.

a Hanumán jóga online órákkal vár-
ja a jógázni vágyókat kezdőtől a haladóig 

a hét minden napján! Bővebb információ a 
hanumanjoga.hu oldalon. Ha anyagi lehe-

tőségeid korlátozottak, akkor se 
maradj távol!

adVentI koszorúk, kopog-
tatók, mécsestartók, lámpások, 
asztaldíszek. Több mint húsz éve 
foglalkozom virágokkal, magas 
szintű rendezvényeket díszítettem. 
A koronavírus miatt váltanom kellett, 
a városmajori és a máriaremetei termelői piacon is áru-
lom – legfőképp magyar alapanyagokból készült – por-
tékáimat, hogy mindenki megtalálja a számára kedves 
és pénztárcájának is megfelelőt. Természetesen egyedi 
megrendeléseknek is örülök. Ezek átvehetők személyesen 
minden szerdán és pénteken a városmajori piacon, min-
den második szombaton a máriaremetei cserkészháznál 
vagy házhoz szállítással (Budán 1000 Ft). Ligeti Évi (06 
20) 953-7496, e.ligeti.adf@t-online.hu.

a mIlk cafe (1023 Bécsi út 1.) bagelek, frissen 
készült piadinák, házi sütemények és saláták házhoz 
szállítását vállalja november 25-től a II. kerület egyes 

területein (részletek és rendelés a fa-
cebook.com/milkcafebuda oldalon a 
fenti dátumtól kezdődően). Az üzlet 
telefonszáma: (06 30) 996-2515.

széPIlona bIsztró – a vírushelyzet és legfőképpen 
munkahelyeink megőrzése végett felépítettük kiszállítási 
rendszerünket. Friss heti menüajánlatunk (2290 Ft) mellett 
étlapunkról is választhatnak vendégeink, amit munka-
társaink személyesen szállítanak ki. A gasztronómiai 
háttérről két remek séfünk, Takács Roland és Bolyos 
Gábor gondoskodik. 11–19.30 között várjuk megren-
deléseiket a következő telefonszámon: (06 1) 275-1392.

budaI PékbIsztró – hamarosan nyit! Kínálatunkat 
különböző minőségi pékségek termékeiből válogattuk 
össze, amiket helyben frissen sütünk, és ezekből kéz-
műves szendvicseket is készítünk. A nyitás dátumát 
Facebook- és Instagram-oldalunkon fogjuk megosztani 
(1024 Lövőház utca 12., a Fény utcai piac földszintje, a 
Lipóti pékség helyén).

a budaI Pékség házhoz is szállít! 
Hívja a (06 70) 882-8787-es telefonszá-
mot, küldjön FB-/Messenger-üzenetet, 
vagy írjon a rendeles@budaipekseg.hu 
e-mail-címre és adja le rendelését. Hétfőtől szombatig 
szállítjuk házhoz friss pékáruinkat, kenyereinket, sütemé-
nyeinket, szendvicseinket, de akár a reggeliket is. Ezen-
kívül elérhetőek kézműves szörpök, friss gyümölcslevek, 
mézek, tejtermékek, frissen őrölt és szemes kávék is. 
A kiszállításkor a csomagot kontaktus nélkül adjuk át, a 
rendelt áruk ellenértékét előre utalással vagy készpénzes 
fizetéssel lehet rendezni. Minimum rendelési érték 3000 
forint, a házhoz szállítás díja 1200 forint.
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6. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

Elindulhat a Margit-negyed rehabilitációja  – új támogatások rászorulóknak

A képviselő-testület  ülésén történt
A képviselő-testület október 26-án tartott ülésén 
döntés született többek között a Margit-negyed 
kulturális és közösségi városrész koncepciójának 
kidolgozásáról és a kapcsolódó munkafolyamatok 
első szakaszának elindításáról.

A szociális rendelet módosításával több ellátási forma esetében emelkedett a jövedelemhatár 
NOVEMBER 1-jétől, illetve bizonyos ellátások összege is emelkedik.

Az önkormányzat szélesebb körben támogatja november 1-jétől a tartósan beteg vagy fogya-
tékkal élő hozzátartozójukat ápoló személyeket: jövedelmi helyzettől függően, a Budapest Főváros 
Kormányhivatala által kiemelt ápolási díjban részesülő személyek is igényelhetik a havi rendsze-
rességgel nyújtott betegápolási plusztámogatást.

Új támogatási elem a – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) jogosult – 2 év alatti 
gyermekek részére térítésmentesen nyújtható Meningococcus B elleni védőoltás.

Önkormányzatunk rendkívüli eseti támogatással nyújt segítséget azoknak a II. kerületi csalá-
doknak, amelyeknek a kialakult járványhelyzet anyagi próbatételt jelent (munkahely elvesztése, 
fizetés nélküli szabadság, csökkentett munkaidő) vagy gyermekeikkel a megszokottnál gyakrabban 
és hosszabb ideig kell táppénzes állományba menniük. A rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 
2021. MÁRCIUS 31-ig nyújthatók be.

Részletes tájékoztatást az Ellátási Osztály munkatársai adnak a (06 1) 346-5700-es telefonon. 
A részletek és a nyomtatványok elérhetőek az önkormányzat honlapján az ügytípusok, azon belül az 
ügyleírások fül alatt (www. masodikkerület.hu). A kérelmeket a mellékletekkel ellátva személyesen a 
II. kerületi Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Margit utca 2-4.), vagy postai úton lehetséges benyújtani.

A képviselő-testület október 29-én meghozott döntésével a II. Kerületi Önkormányzat 
nagy lépést tett ahhoz, hogy megújulhasson a körút és a környéke. A Margit-negyed 
kulturális és közösségi városrész nevet viselő koncepció hivatott arra, hogy ismét 
élettel teljen meg az egykor nemcsak az autóktól fogalmas út, hanem a környező 
utcák, közterületek is újra élhetőek legyenek az ott lakók, és nem utolsó sorban 
vonzóak az arra járók számára.

Előterjesztésében Berg Dániel alpolgármester kiemelte, hogy a terület meg-
újítására vannak európai nagyvárosi példák, de hasonló elven alapul a XI. kerületi 
Bartók-negyed és a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed is. Ugyanakkor a Margit-negyed 
programja egyedülálló, így egy az egyben átvehető minta nem áll rendelkezésre.

A II. kerület építészek, kulturális és művészeti szakértők, civilek és helyi vállalkozók 
bevonásával kívánja fejleszteni a területet, és a városrészbe csábítani az innovatív 
vállalkozásokat, szolgáltatókat, vendéglátóhelyeket.

Az önkormányzat novembertől várja azokat, akik elképzeléseikkel hozzá tudnak 
járulni, részei szeretnének lenni a megújulási folyamatnak. A megkereséseket a 
margitnegyed@masodikkerulet.hu e-mail-címre várják.

A képviselők többsége arra is igent mondott, hogy alakítsák meg a Margit-negyed 
Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testületet, amelynek véleményformáló tagjai önkor-
mányzati bizottsági tagokból, a II. kerület kulturális és városfejlesztési szakértőiből, 
valamint kommunikációs szakértőkből és a lakosság képviseletében kompetens 
közéleti személyiségekből állnak, hogy segítsék az egyedülálló munkát javaslataik-
kal, véleményükkel.

Annak érdekében, hogy a megújulás előtt álló területen még pezsgőbb lehessen 
az élet, az önkormányzati tulajdonban lévő, üresen álló ingatlanokat kulturális és 
civil szereplők pályázhatják meg. A most útjára indított Margit-koncepció a remé-
nyek szerint hosszú távon is fenntartható és fejlődő kulturális, vállalkozói és civil 
közösséget hoz létre Buda szívében.

FONtOS léPéS A MArGIt KÖrút éS KÖrNyéKéNEK MEGújítáSáHOz

támogatás a rászorulóknak

A testület úgy döntött, a helyben 
lakók érdekében kezdeményezi a fő-
városi közgyűlésnél, hogy a II. kerüle-
ti várakozási övezetek részét képező 
Margit körút–Széna tér–Csalogány 
utca–Bem rakpart által határolt te-
rületen (beleértve a határoló utakat 
és tereket és a Széll Kálmán teret), 
valamint a Margit körút–Török utca–
Frankel Leó út–Zsigmond tér–Ürömi 
utca–Kolozsvári Tamás utca–Daru 
utca–Felhévízi utca–Pusztaszeri út–
Szépvölgyi út–Árpád fejedelem útja 
által határolt területen (beleértve a 
Margit körút kivételével a határoló 
utakat és tereket) a parkolási üzem-
időt 20 óráig hosszabbítsák meg.

A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy – Szabó Gyula alpol-
gármester döntése nyomán – az 
alpolgármesteri keret terhére 600 
ezer forint támogatást biztosít a 
Budapest II. Kerületi Közbiztonsági 
Alapítványnak.

A képviselők arról is döntöttek, hogy 
állami főépítészi eljárásban, partner-
ségi egyeztetés kezdeményezésével 
megindítja az önkormányzat a II. 
kerület Építési Szabályzatáról szóló 
rendeletének (KÉSZ) módosítását. Az 
eljárás keretében pontosításokat ja-
vasolnak a KÉSZ-ben a folyamatban 
lévő felülvizsgálattól függetlenül.

A képviselő-testület a jogszabályi 
környezet változása és az elmúlt 

évek tapasztalatai alapján módo-
sította a helyi építészeti-műszaki 
tervtanácsról szóló rendeletet.

A képviselők támogatták a pesthi-
degkúti vitorlázórepülő-térnek és a 
hozzá kapcsolódó 15980/16 helyrajzi 
számú ingatlanon található hangár 
és műhely épületegyüttesének fel-
vételét a magyar nemzeti értékekről 
és a hungarikumokról szóló törvény 
szerinti értéktárba. Ennek érdeké-
ben a képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy dolgozza ki 
Települési Értéktár Bizottság mű-
ködési feltételeit és javaslatát ismét 
terjessze a képviselő-testület elé.

A járványhelyzetre tekintettel, a 
vállalkozások terheinek enyhítése 
érdekében, a képviselők arról ha-
tároztak, hogy a II. Kerületi Önkor-
mányzat az illetékességi területén 
működő vendéglátó-ipari egységek 
üzemeltetőinek a 2020. november 
1. és 2021. március 31. közötti idő-
szakra nem kell megfizetniük a ven-
déglátóüzlet előkertje, terasza után 
megállapított közterület-használati 
díj 90 százalékát.

Lemondott a Közoktatási, Köz-
művelődési, Sport-, Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizottságban 
betöltött tagságáról dr. Kovács Ka-
talin, helyére a képviselő-testület 
Váradi Fanni Piroskát választotta 
új, nem képviselő tagnak.
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• 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 Ke-
leti Károly u. 13/b) hétfőn és szerdán 
10–18 óráig, kedden és csütörtökön 8–15 
óráig, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. 
Telefonszám: (06 1) 212-5030. Ingyenes 
jogI tanácsadás a Fidesz II. kerületi 
szervezeténél szerdánként 16–18 óra 
között. Telefon: (06 1) 212-5030.
• A kdnP II.  kerületi irodája (1024 
Keleti  K.  u.  29.)  elérhetőségei: 
e-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: 
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2
• kéPVIselŐI Iroda: Varga Mihály (a 
4-es számú választókerület országgyűlési 
képviselője) irodája hétfőn 12–16, szerda 
13–17, pénteken 9–13 óráig tart nyitva 
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 
355-8199).
• A magyar kétfarkú kutya Párt ön-
kormányzati képviselője, Juhász Veronika 
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 szervezeté-
nek elérhetőségei: bp2@momentum.hu, 
www.facebook.com/Momentum2ker/
• Az mszP II. kerületi szervezetének elér-
hetősége: 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 bejelent-
kezés a (06 30) 164-4449-es telefonszá-
mon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
• A Párbeszéd magyarországért helyi 
képviselői előzetes időpont-egyeztetéssel 
tartanak fogadóórát. Kovács Márton: 
(06 30) 573-9033, Perjés Gábor: (06 20) 
951-6666.

Társasházi közgyűlésekkel 
kapcsolatos új szabályok

A kormány 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelete 
külön foglalkozik a társasházakkal. A rende-
let november 17-én lépett hatályba és 2021. 
február 8-án veszti hatályát. Főszabály szerint 
a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházak nem 
tarthatnak közgyűlést, kivéve a jogszabályban 
felsorolt esetekben. „Ha az éves elszámolásról 
és a következő évi költségvetésről való döntés 
vagy más kötelező döntés határideje a veszély-
helyzet ideje alatt jár le, ezen tárgykörökben a 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon 
belül kell a közgyűlésnek döntenie.” További 
infók és részletek: www.masodikkerulet.hu

A képviselő-testület  ülésén történt
naPIrend elŐtt
Az október 29-i képviselő-testületi ülésen a napirend 
előtti felszólalások között Majoros András (Momen-
tum) frakcióvezető a Radetzky-laktanya átalakításával 
kapcsolatban jelezte, hogy a Kerületünk az ottho-
nunk- frakciószövetség kezdeményezésére több mint 
ezer tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze. Mint mondta, 
ebből is látszik, hogy a vízivárosiak nem szeretnének 
Buda szívében egy bevásárlóközpont méretű szállodát 
vagy irodaházat.

A képviselő érdeklődött, hogy mi a véleményük a 
Radetzky-üggyel kapcsolatban a Fidesz és a KDNP 
helyi önkormányzati képviselőinek, mit gondolnak 
a jelenlegi bontási és építési tervekről, figyelembe 
véve azt, hogy még az előző önkormányzati vezetés 
is változtatási tilalmat rendelt el az ingatlanra.

Majoros András szóvá tette, hogy sok családot érin-
tett a hír, miszerint a Millenáris vezetése úgy döntött, 
a továbbiakban nem működhet az intézményben a 
közkedvelt Millipop nevű játszóház.

Gór Csaba (Fidesz–KDNP) frakcióvezető a Radetz-
ky-laktanya kapcsán jelezte, hogy nem hatáskörük 
és feladatuk egy magántulajdonban lévő magánbe-
fektetést véleményezni, de nem szabad elfelejteni azt, 
hogy 2009-ben kapott először bontási engedélyt az 
épület, és azt követően rendelt el helyi védettséget 
az ingatlanra az előző kerületi vezetés.

Szalai Tibor jegyző a Millipop játszóházzal kap-
csolatban elmondta, hogy a Magyar Közlönyben 
kihirdetett döntés meghatározza, milyen kötelezett-
ségeknek kell megfelelnie a Millenáris Tudományos 
Kulturális Alapítványnak a Millenáris átalakulásával 
kapcsolatban.

Csere István képviselő a Fidesz–KDNP-frakció 
nevében a Meseország mindenkié című – politikai 
visszhangot kiváltó – könyv miatt szólalt fel. Mint 
mondta, október 3-án az Átrium Színházban tartot-
tak a könyvből felolvasást, aminek a polgármester is 
részese lett, amikor felolvasásra jelentkezett. Csere 
István szerint a könyv valójában nem szolgálja a kis-
gyermekek érzékenyítését a kisebbségek iránt, mert az 
az LMBTQ-tartalmak miatt nem való a 3–7 éves kor-
osztálynak. Hozzátette, nagyra értékeli a polgármester 
döntését, hogy mégsem vett részt a felolvasáson, és 
azt mondta, a könyvvel kapcsolatban a választás le-
hetősége a családok kezében van. Hozzáfűzte azt is, 
hogy a II. Kerületi Fidesz–KDNP-frakció elhatárolódik 
azoktól a rendezvényektől, amelyek a hagyományos 
családi közösség intézményére nézve bomlasztóak.

Juhász Veronika (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) Csere 
István frakcióvezető szavaira válaszolva felvetette, 
hogy egy mesekönyv miért is veszélyeztetné a ha-
gyományos családi közösség modelljét. Hozzátette, 
jó lett volna, ha nem csak a pártjának tagjai jelentek 
volna meg a felolvasáson. Hangsúlyozta: kulturált 
módon is meg lehetne ismerni a könyvet, egyben 
elmondta, hogy szeretne továbbra is egy olyan ke-

rületben élni, ahol a polgármestert nem „üldözik el” 
egy rendezvényről.

Őrsi Gergely polgármester hozzászólásában hang-
súlyozta, a témával kapcsolatban a korábban általa 
megfogalmazott véleményhez tartja magát, misze-
rint a szülőnél jobban senki nem tudja, hogy mi a 
jó a gyermekének, a gyerekek nevelését a szülőkre 
kell bízni. Egy mesekönyv, amiből egyesek politikát 
csinálnak, nem is tehető kötelezővé senki számára. 
Emlékeztetett rá, hogy egyes sajtóorgánumok úgy 
próbálták beállítani az esetet, mintha az önkormány-
zat által fenntartott óvodákban és intézményekben 
szerették volna elérhetővé tenni a könyvet, de erről 
szó sincs. Nyomatékosította, hogy a gyerekektől a 
politikát távol kell tartani, eddig ezt figyelembe véve 
dolgoztak és így fognak ezután is.

Biró Zsolt képviselő felszólalásában jelezte, hogy 
a II. Kerületi Önkormányzat hivatalos lapjában írás 
jelent meg a Radetzky-laktanyával kapcsolatos alá-
írásgyűjtésről, amit a Momentum Mozgalom petíciói 
között lehetett megtenni. Meglátása szerint ez egy 
párthoz kötődő aláírásgyűjtés, aminek ilyen mó-
don nincs helye a Budai Polgárban. Megemlítette, 
hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülés felvétele 
csak megvágva érhető el a videómegosztó felületen. 
A képviselő szóvá tette azt is, hogy egy internetes 
portál Ki mit tud nevű rovatán keresztül közérdekű 
adatigényléseket kezdeményeztek a II. kerülettől. Ér-
deklődött, hogy idén hány közadatigénylés érkezett 
az önkormányzathoz és ebből mennyit válaszoltak 
meg időben, vagy azon túl.

Berg Dániel (Momentum) alpolgármester jelezte, 
hogy az említett cikk nem utalt pártszervezetre és 
nem az aláírásgyűjtésről szólt.

Őrsi Gergely polgármester hozzátette, minden 
igénylést igyekeznek határidőben megválaszolni, a 
pontos számokról pedig tájékoztatást adnak. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy ha egy önkormányzat nem ad 
választ közérdekű adatigénylésre, van lehetőség jog-
orvoslatra. Elmondta azt is, hogy a képviselő-testület 
üléseit tavaly október óta közvetítik az önkormányzat 
Facebook-oldalán, és a felvételnél legfeljebb technikai 
hibáról lehet szó, amit megvizsgálnak, hiszen az ülé-
seket a nagyobb nyilvánosság érdekében közvetítik.

Az újságcikkel kapcsolatban a polgármester egyet-
értett abban, hogy direkt pártpolitikának nincsen helye 
a kerületi újságban, például egy párt által szervezett 
aláírásgyűjtés linkjének vagy űrlapjának. Ugyanakkor 
emlékeztetett arra, hogy a Radetzky-laktanya ügyé-
ben a lehető legnagyobb nyilvánosságot, a környéken 
élők bevonását, a hatástanulmányok nyilvánosságra 
hozatalát ígérték.

Őrsi Gergely végül megköszönte a megalakulásá-
nak egyéves évfordulóját ülő képviselő-testületnek, 
a polgármesteri hivatal munkatársainak és az ön-
kormányzat intézményeiben dolgozóknak az eddigi 
munkát.
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Akiket soha nem feledhetünkBúcSúzuNK 
dr. Halzl Józseftől

életének 87. évében elhunyt dr. Halzl 
józsef mérnök, a rákóczi Szövetség 
tiszteletbeli elnöke, városrészünk II. 
Kerületért Emlékéremmel kitünte-
tett lakója. 

noVember 4-én a megszállás és a 
diktatúra ellen küzdőkre emléke-
zett az önkormányzat, azokra, akik 
nem adták fel reménytelen helyzet-
ben sem, akik életüket áldozták a 
hazájukért. Nekik köszönhetjük, 
hogy ma szabad életet élhetünk. 
Az önkormányzat koszorúját Perjés 
Gábor képviselő helyezte el a Nagy 
Imre téren és a Mansfeld-szobornál.

noVember 7-én volt 76 éve, hogy 1944-ben kivégezték a II. kerületi Katonai Fogházban 
Szenes Hannát, aki az életét adta az üldözött magyar zsidók szabadságáért. Rá emlékezett 
Őrsi Gergely polgármester és Berg Dániel alpolgármester. – Igazi hősnő volt, aki megérdemli, 
hogy mindkét hazájában, Magyarországon és Izraelben is méltóképp emlékezzünk rá. Ezért 
itt, Budán, a Széna téren Szenes Hannának is emléket fogunk állítani – emelte ki közösségi 
oldalán a polgármester.

A koronavírus-járvány az ünne-
pek megrendezését is korlátoz-
za, így a gyülekezési tilalom nem 
tette lehetővé, hogy a Klebels-
berg Kuno Hét keretein belül a 
hagyományoknak megfelelően 
elevenítsék fel a 145 éve született 
gróf Klebelsberg Kuno vallás- és 
közoktatásügyi miniszter alakját, 
életútját. A volt oktatáspolitikusra 
emlékezve november 13-án Őrsi 
Gergely polgármester és Dolhai 
István, a Klebelsberg Kultúrkúria 
igazgatója helyezett el koszo-
rút az intézmény parkjában álló 
szobornál.

Klebelsberg Kunóra emlékeztek

dr. Halzl józsef 1933-ban született 
Győrben. A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 
érettségizett, 1957-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet, 
később ugyanitt doktorált. Szakmai pályáját a 
hőerőműveket tervező állami nagyvállalatnál 
töltötte különböző beosztásokban. A rendszer-
váltáskor részvénytársasággá alakult cégnél 
vezérigazgató-helyettes lett, majd 1991–1994 
között az újjáalakult Magyar Villamos Művek 
vezérigazgatója. A Magyar Demokrata Fórum 
pártigazgatója is volt, és részt vett a Magyar 
Energetikai Társaság megalapításában.

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetséghez 
1991 tavaszán csatlakozott, ősztől pedig a 
szervezet elnökeként dolgozott. Felvidéki és 
burgenlandi gyökerei, nemzeti elkötelezettsége 
és műszaki racionalitása segítette a szervezetet. 
1990–2018-ig a szövetség elnöki tisztségét töl-
tötte be, majd tiszteletbeli elnökké választották.

Halzl József munkásságának köszönhetően 
a II. kerületi, Szász Károly utcai székhelyű szö-
vetség ma 28 ezer taggal és ötszáznál is több 
helyi szervezettel és ifjúsági szervezettel működik 
Kárpát-medence-szerte. Vezetésével honosították 
meg többek között a határon túl élő magyarok 
asszimilációját csökkentő iskolaválasztó prog-
ramot, állami támogatással a diákutaztatási 
programot, amely segítségével hazai diákok utaz-
hatnak a határon túlra, illetve Magyarországra 
várják a határokon túli magyar iskolák tanulóit. 
Emellett táborokat, vetélkedőket és határon túli 
kirándulásokat szerveznek.

A Rákóczi Szövetség 2010-ben Magyar 
Örökség-díjas lett, ugyanebben az évben Halzl 
Józsefet a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével tüntették ki, 2013-ban pe-
dig II. Kerületért Emlékéremmel díjazta önkor-
mányzatunk.

Dr. Halzl Józsefet a Rákóczi Szövetség saját 
halottjának tekinti.
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Gyertyagyújtással emlékezett 
Máriaremetén a november 4-i 
nemzeti gyásznapon az 1956-
os forradalom leverésére és 
hősi halottaira Varga Mihály 
miniszter, országgyűlési kép-
viselő, Csabai Péter VÖK-elöl-
járó, valamint a II. kerületi Fi-
desz–KDNP-frakció több tagja 
és helyi lakosok.2013-ban, a II. Kerületért 

Emlékérem átvételekor
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A Fény utcai piac adventi jótékonysági felhívása

Csatlakozzon Ön is 
– segítsünk együtt

a rászorulókon!

A járvány elleni védekezés 
miatt sok közös program-
ról kell lemondanunk, pél-
dául nem gyűlhetünk össze 
az adventi vasárnapokon, és 
az óvintézkedések miatt idén 
másképpen telnek majd a 
várakozás napjai. Mindezzel 
együtt sem kell teljesen le-
mondani a karácsonyi han-
gulatról. A Szomjoltóság csa-
pata a II. kerületi hivatásos 
tűzoltóság C csoportjának se-
gítségével egy feldíszített tűz-
oltóautóval fogja járni a kerületet az adventi hétvégék estéin. Ezúttal nem jelölnek ki 
megállókat, csak menet közben lehet találkozni a tűzoltóautóval, de remélhetőleg így is 
sokaknak szerez örömteli perceket. A vonulások idejét és útvonalát a www.masodikke-
rulet.hu oldalon és a kerület Facebook-oldalán – II. kerület (Budapest) – teszik közzé.

A karácsony az év legszebb időszaka, de 
sajnos az ünnepi készülődés nem minden-
kinek jelenti ugyanazt az örömteli várako-
zást. Sokan élnek nélkülözésben, akiknek 
az ünnep újabb küzdelmes napot jelent 
ajándékok, fűtött szoba és me-
leg étel nélkül. Idén is nehezebb 

körülmények között élő gyerekeket kér-
deztünk arról, mit szeretnének kapni ka-
rácsonyra. Karácsonyi kívánságaikat össze-
gyűjtöttük, és arra kérünk mindenkit, hogy 

közösen teljesítsük azokat, szebbé téve az 
ő karácsonyukat is!

teljesítsünk karácsonyi kívánságokat!
A II. Kerületi Önkormányzat adománygyűjtő kezdeményezése

Teljesítsünk egy
karácsonyi kívánságot!

Nehéz körülmények között élő gyerekeket
kérdeztünk arról, mit szeretnének kapni karácsonyra.

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

Tegyük szebbé az ő karácsonyukat is!
A kívánságok listája megtalálható a II. kerület honlapján:

Karácsonyi tűzoltóautó vonul a II. kerületben

az ajándékozás módjáról, a gyűjtőpontokról és a kívánságok listájáról
a www.masodikkerulet.hu/ajandek oldalon tájékozódhatnak, várhatóan november 23-tól.

Már hagyománnyá vált, hogy az adventi időszakban a Fény utcai 

piac gyűjtést szervez azoknak a családoknak, amelyek nehéz 
körülmények között élnek, és ez az év tovább nehezítette 
a helyzetüket. November 23. és december 16. között a piac 

területén dobozokat helyeznek ki. Ezekbe adományként 
felajánlott tartós élelmiszert, zöldséget és gyümölcsöt várnak, 

amit a Gyermekétkeztetési Alapítvány segítségével 
juttatnak el a rászoruló gyermekek és családok részére, 

hogy szebbé tegyék számukra az ünnepeket. 
Az adományokhoz a Fény utcai piac friss gyümölccsel 

és zöldséggel járul hozzá.
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Hajós Alfréd-sportösztöndíjak  a II. kerületi tehetségeknek

A grémium – amelynek tagja volt Darnyi Ta-
más négyszeres olimpiai bajnok úszó, Knoch 
Viktor olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, Risz-
tov Éva olimpiai bajnok úszó, Szilágyi Áron 
kétszeres olimpiai bajnok kardvívó és Varga 
Dániel olimpiai bajnok vízilabdázó – több 
tucat, sportban és tanulmányokban is jeles-
kedő pályázó közül segített az idei díjazottak 
kiválasztásában. A sportösztöndíjra a város-
részünkben életvitelszerűen lakó, általános 
vagy középiskola nappali tagozatán tanuló, va-
lamely olimpiai sportágban kiemelkedő ered-
ményt nyújtó fiatal sportolók pályázhattak.

A díjakat Kovács Márton alpolgármester, va-
lamint Darnyi Tamás, Knoch Viktor, Szilágyi 
Áron és Varga Dániel olimpiai bajnok adta át. 
Az alpolgármester köszöntőjében elmondta, 
hogy a II. kerület sportügyeiért is felelős Var-
ga Előd Bendegúz alpolgármester által kezde-
ményezett, és a II. Kerületi Önkormányzat 
alapította Hajós Alfréd-sportösztöndíj a ki-
emelkedő sporteredményt nyújtó helyi fia-
talok támogatására szolgál. Kovács Márton a 
munkában részt vevő olimpikonok mellett 
köszönetet mondott a szülőknek és az edzők-
nek is a gyerekek támogatásáért, és mint 
hangsúlyozta, az egész II. kerület büszke ki-
tüntetett sportolóira.

Ifjú sporttehetségek vettek át ösztöndíjat 
a Marczibányi Téri Művelődési Központban 
november 4-én. A II. Kerületi Önkormányzat 
Hajós Alfrédról elnevezett elismerését és a 
vele járó, személyenként 200 ezer forintnyi tá-
mogatást két korosztályban összesen tizenkét 
fiatal sportoló kapta meg idén az olimpiai baj-
nokokból álló szakmai zsűri javaslata alapján. 
 

tizenkét fiatal sportolót támogat a II. kerület

szIlágyI áron 
kétszeres olimpiai 
bajnok kardvívó
– Tudunk olyan fia-
talról, akinek ez az 
ösztöndíj anyagi 
szempontból igent 
jelent a versenyzésre, így örülünk, 
ha a II. kerület támogatása segítség 
tud ebben lenni. Másrészt olyan 
ösztönző, motiváló erő lehet, ami 
túl tudja lendíteni a fiatalokat egy 
nehezebb időszakon, és érzik, hogy 
mellettük áll az egész városrész. 
A sportpályafutásban a támoga-
tások értékétől függetlenül fonto-
sak a díjak. A mostani díjátadáskor 
látszott a fiatalokon, hogy jólesik 
nekik az elismerés, és biztos, hogy 
erőt fog adni nekik a következő 
időszakra.

Varga elŐd bendegúz
alpolgármester
– Saját családunk példáján, va-
lamint a gyermekeimmel együtt 
sportolók családjain keresztül 
tapasztaltuk, hogy a versenysze-
rűen sportolók szülei mekkora 
erőfeszítést tesznek hosszú éveken át azért, hogy 
gyermekük sikeres legyen választott sportágában. 
Azért kezdeményeztem az ösztöndíj megalapítá-
sáról szóló rendeletet, hogy az önkormányzat a 
maga keretei között segítségére legyen a sportoló 
gyermekek családjának. Nagyon örülök, hogy a 
kezdeményezésemet a képviselő-testület egyhan-
gúlag támogatta, és így megalapítottuk az önkor-
mányzat Hajós Alfréd Sportösztöndíját. Köszönet 
illeti képviselőtársaimat, valamit külön köszönöm a 
bírálóbizottsági munkát az abban részt vevő olim-
pikonoknak. Bízom benne, hogy az ösztöndíjjal az 
elkövetkező években is sok II. kerületi családnak 
tudunk egy kis segítséget nyújtani.

darnyI tamás 
négyszeres olimpiai 
bajnok úszó
– Megtisztelő volt 
részt venni a II. Ke-
rületi Önkormányzat 
szakmai testületében. 
A válogatás és az értékelés nehéz volt. 
Egyrészt rengeteg sportág képvisel-
tette magát, másrészt, ha nem is élet-
sorsokról, de jelentős, évi 200 ezer 
forintos támogatások odaítélésének 
döntésében segítettünk. Ugyancsak 
nehéz volt egyes korosztályokat, ered-
ményeket és sportágakat összehason-
lítani. Sok pályázat érkezett be, de 
a listát szűkíteni kellett az olimpiai 
sportágakra. 

Nagy meglepetés volt számomra, 
hogy a II. kerületben ennyi eredményes, 
és nem mellesleg jól tanuló sportoló él. 
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Hajós Alfréd-sportösztöndíjak  a II. kerületi tehetségeknek
A 10–14 évES KOrOSztály díjAzOttjAI A 15–19 évES KOrOSztály díjAzOttjAI

benke-giosanu 
Izabella
(12 éves) – tenisz
Magyar bajnokság 
egyéni és páros 3. 
hely, valamint csa-
pat 2. hely (2019)

czeglédi dorka
(15 éves) – asztalitenisz
Serdülő országos bajnok (2020 
és 2019), újonc országos bajnok 
(2016 és 2017)

ruttkay Panna
(14 éves) – szinkronúszás és szörf
Szinkronúszó Országos Bajnok-
ság 1. hely (2019), Országos 
Bajnokság U15 korosztály 2. hely 
(2019), Magyar Szörf Bajnok-
ság BIC Techno 293 U15 2. hely 
(2019)

kropkó márta 
(17 éves) – triatlon
Kitzbühel Triathlon Ifjúsági EB mix 
váltó 2. hely (2019), Aquathlon 
EB Junior egyéni 2. hely (2019), 
Aquathlon EB felnőtt egyéni 3. 
hely (2019), ETU Triathlon Junior 
EK egyéni 3. hely (2019) – felnőtt 
kvóta a NOB által rendezett World 
Beach Gamesre Katarba, a Ma-
gyar Olimpiai Csapat tagja lett. 

Doha-Katar World Beach Games egyéni 4. hely, mix váltó 
3. hely (2019).

kropkó jázmin
(11 éves) – triatlon
Aquathlon OB egyéni 1. és csa-
pat 1. helyezett (2019. május), 
Aquathlon OB egyéni 2. (2019. 
február), Kéttusa Mix Váltó OB 
mix váltó 1. hely (2019), Kéttusa 
Elit OB mix váltó 1. hely (2019)

józsa dorottya anna
(17 éves) – úszás
Országos Bajnokság (OB) női 
gyors, váltó 6. hely (2019), Nyíltvízi 
Junior OB 7500 m 5. hely (2019), 
Országos Ifjúsági Bajnokság 4x100 
méter női gyors, váltó 3. hely, 
4x200 női gyors, váltó 2. hely 
(2019), Rövidpályás OB 4x100 mé-
ter női gyors, váltó és 4x200 méter 
női gyors, váltó 6. hely (2019)

járai-Virág amira
(12 éves) – öttusa

Diapolo Elit Bajnokság egyéni 2. és váltó 
1. hely (2019), Kéttusa Országos Bajnok-
ság (OB) egyéni 4. és csapat 1. valamint 

váltó 1. hely (2019). BVSC Kupa nemzet-
közi úszóverseny 50 méter gyors 4. hely 

és leány gyors 5. hely (2016)

fábián andrás
(15 éves) – birkózás

Serdülő országos 
bajnokság

3. hely (2019)

szosznyák emma
(14 éves) – asztalitenisz

Országos ranglistaverseny újonc 
egyéni 3. hely (2018), Újonc OB 

csapat 3. hely (2019) MOATSZ 
Kupa Újonc egyéni 3. hely, Újonc 

OB egyéni 3. hely (2019), Országos 
Ranglista Verseny Újonc egyéni 2. 

hely, serdülő páros 3. hely, serdülő 
egyéni 2. hely, páros 3. hely, újonc 

egyéni 2. hely (2019)

szilárd zsigmond
(15 éves) – párbajtőr 
Országos Bajnokság 

egyéni és csapat 2. 
hely (2019), jelenleg a 
ranglista 3. helyén áll.

nagy csongor benedek
(14 éves) – úszás

Gyermek Országos Bajnok-
ság 100 gyors országos baj-

nok, 200 méter és 400 méter 
gyors ezüstérem, 50 gyors 

bronzérem (2019)

juhász ágoston
(15 éves) – sakk

Magyar Korcsoportos Sakk Baj-
nokság 1. hely (2018) és 5. hely 

(2019). Magyar Korcsoportos 
Bajnokság 2. hely (2017), Isko-
lások Nemzetközi Sakkcsapat 

Versenye 3. hely (2017).
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Továbbra is közlekedik a rendelőjárat
A Rét utcai rendelőjárat bevezetésével az önkormányzat célja a kerületben élő 
szépkorú polgárok életének megkönnyítése volt. A járatokat azok a betegek ve-
hetik igénybe, akik tömegközlekedési eszköz használatára képesek, illetve fertő-
ző betegségben nem szenvednek, mivel egészségügyi szakszemélyzet és kísérők 
számára a járműben nincs biztosítva férőhely. A szolgáltatás ingyenes, a járat 
igénybevételéhez nem kell előre bejelentkezni. A járaton a veszélyhelyzeti elő-
írások megtartása, így a maszkhasználat is kötelező.

a betegbIztonság nöVeléséért
Komplex infrastrukturális fejlesztés valósult meg 
a Szent Ferenc Kórházban: az ápoltak biztonságát 
szolgáló praktikus betegazonosító rendszert és 
új higiénés rendszert vezettek be.

A Szent Ferenc Kórház újabb fejlesztéseket 
hajtott végre egy 169,31 millió forint összegű 
európai uniós pályázati támogatásból. Az egy-
séges betegazonosító rendszer alkalmas arra, 
hogy a beteget a betegregisztrációtól kezdődően 
végigkísérje az intézményben való tartózkodása 
során. A speciális rendszer nagyban megköny-
nyíti az ápolási személyzet munkavégzését. Így 
összességében biztonságot nyújt betegnek, dol-
gozónak egyaránt. A projekt keretében emellett 
egy új, összetett higiénés rendszert is bevezettek. 
Ennek része egy új kézfertőtlenítő-adagoló esz-
közpark, mely mindenkinek elérhetővé vált a 
kórház szinte minden pontján; egy speciális 
vízfertőtlenítő berendezés.

IndulásI Pont: a Fő utca Bem téri BKK-megállója.

Végállomás: a Rét utcai háziorvosi rendelő (a Rét 
utca és a Keleti Károly utca sarka).

IndulásI IdŐPontok a Fő utcából: 7.30, 8.30, 9.30 
és 10.30. Indulási időpontok a Rét utcából: 8.00, 9.00, 
10.00 és 11.00 A járat hétfői, keddi, szerdai és csütörtö-
ki napokon közlekedik!

útVonala a rét utcaI rendelŐ felé: • Fő utca (Bem 
téri BKK-megállója) • Fazekas utca (BKK-megálló) • 
Kapás utcai szakrendelő (a Varsányi Irén és a Kapás 
utca sarka) • Horvát utca (BKK-megálló) • Margit krt. 
(Átrium Színház, BKK-megálló) • Rét utca.

útVonala a fŐ utca bem térI bkk-megállója 
felé: • Rét utca • Mechwart liget (Keleti Károly utcai 
BKK-megálló) • Horvát utca (BKK-megálló) • Kapás ut-
cai szakrendelő (a Varsányi Irén és a Kapás utca sarka) • 
Fazekas utca (BKK-megálló) • Bem Téri I. Sz. Gondozási 
Központ • Fő utca (Bem téri BKK-megállója).

Probléma esetén: Telefonszám: (06 1) 346-5551. 
E-mail-cím: rendelojarat@masodikkerulet.hu

A II. Kerületi Önkormányzat ajánlásával és a fő-
város jóváhagyásával a 129-es busz végállomását 
most már Szent Ferenc Kórház megállónak hívják. 
Ha betegként keresi fel valaki a kórházat, vagy a 
kardiotanösvény-programhoz csatlakozik, mos-
tantól még könnyebben odatalál.

A Szent Ferenc Kórház szakmai tanácsadással egybekötött egyéni túrákat indít heti három napon: hétfőn, 
szerdán és pénteken 10 és 13 órakor a Hárs-hegyi kardiotanösvényen. Szabadtéren, a szociális távolságtartás 
szabályait betartva elmondják a túrázáshoz szükséges tudnivalókat, és túralappal látják el a résztvevőket. Kérés 
esetén segítenek annak megítélésében is, hogy kinek melyik hosszúságú túra alkalmas, és válaszolnak az erdő-
járásra, sportolásra jelenleg érvényes Covid-szabályokkal kapcsolatos kérdésekre, majd a résztvevők egyénileg 
(vagy közvetlen hozzátartozójukkal közösen, de a többi résztvevőtől elkülönülve) teljesítik a túrát. Találkozó: 
1021 Széher út 73., részvétel bejelentkezés alapján: gyogytorna@szentferenckorhaz.hu (max. 7 fő/alkalom).

Szakmai tanácsadással egybekötött 
egyéni túrákat indít a Szent Ferenc Kórház

gratulálunk!
Október 23-án a Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta 
a II. Kerületért Emlékéremmel 2019-ben 
kitüntetett dr. Toldy-Schedel Emil kardio-
lógus, a budapesti Szent Ferenc Kórház 
főigazgatója. Gratulálunk neki és minden 
további II. kerületi kitüntetettnek!
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Mit tegyünk,
Bár sokaknak van betegápolá-
si tapasztalata, a koronavírus 
mindannyiunkat új kihívások 
elé állított. Az alábbiakban 
arra vonatkozóan olvashat-
nak tanácsokat, ha a család-
ban valakit ezzel az új keletű 
betegséggel kell ápolni.

ha velünk élő
családtagunk
koronavírusos?

A beteget ápoló családtagoknak és a betegnek 
magának is meg kell tanulnia a veszélyhelyzetet 
jelző tünetek felismerését. Bárki kerülhet intenzív 
osztályos ellátást, gépi lélegeztetést szükségessé 
tévő állapotba – életkortól és társbetegség fenn-
állásától függetlenül! 

a légszomj és annak 
fokozódása. Számol-

juk meg, hányszor vesz 
levegőt a beteg egy perc 
alatt! Az egészséges felnőtt 
légzésszáma 12-20 percen-

ként. E fölött mérjünk lázat! 
A nyugalomban fokozódó lég-

szomj, a felületes, kapkodó légvétel fenyegető 
légzési elégtelenségre utal!
a Pulzusszám alaku-
lása. Felnőtteknél a normál 
tartomány 60-90/perc között 
van. A lázcsillapítás csökkenti 
a szapora szívverés és a lég-
szomj érzését. A tartósan 90/
perc feletti pulzusszám is az álla-
pot súlyosbodására utal. A gyermekek légzés- és 
pulzusszáma magasabb, így pl. az 1-5 év közötti 
egészséges gyermek átlagos légzésszáma 25/perc, 
pulzusszáma 100/perc. Kétség esetén kérjünk se-
gítséget telefonon a gyermekorvostól!

mérjük meg és naPlóz-
zuk továbbá a beteg által 

naponta elfogyasztott fo-
lyadékmennyiséget és a 
vizelet mennyiségét. Ha a 
betegnek 24 órán keresz-

tül nincs vizelete, fenyegető 
veseelégtelenség gyanúja merül 

fel, vagy ha a következőket észleli – hideg, nyirkos, 
márványozott bőr, újonnan jelentkező zavartság, 
felülési nehézség, lila ajkak és arc, vérköpés, a nyak 
merevedésével kísért, nyomásra el nem halványuló 
bőrpír – sürgősen beszéljen orvossal!
monItoroznI kell teHát: 
testhőmérséklet, légzésszám, 
pulzus, a vizelet napi meny-
nyisége, a beteg által bevett 
gyógyszerek. Különösen a 
második hét lehet veszélyes. 
Romló értékek esetén ne késle-
kedjük orvosi segítséget kérni!
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Folyamatos kapcsolattartás az or-
vosi szolgálattal. A koronavírussal fer-
tőzött beteg otthoni felügyelete, ápolása 
24 órás legyen. A beteg háziorvosával 
telefonon tartsuk a kapcsolatot. Legyen 
kéznél a mentők elérhetősége (112), 
hogyha a beteg állapota hirtelen rom-
lik, időben kórházba szállítható legyen. 
A segítség kérésekor mindig jelezni kell, 
hogy a betegnek koronavírus-fertőzése 
van és eddig otthonában volt elkülönítve.

A koronavírussal fertőzött beteg elkülöní-
tése. A koronavírus-fertőzött (de még a fertőzésre 
gyanús személy is) szigorúan maradjon otthon! 

Természetesen lá-
togatót sem fogad-
hat. Kizárólag az őt 
ápoló családtaggal 
(családtagokkal) 
érintkezhet. Legyen 
külön szobája, an-
nak ajtaja legyen 
csukva, a szoba le-
gyen jól szellőztet-
hető (a hideg, párás 

levegő csökkenti a légszomj érzését). Amikor a beteg 
kilép a szobából, viseljen szájmaszkot. Lehetőleg 
legyen külön fürdőszobája és WC-je, de ha ez utóbbi 
nem oldható meg, állítsanak fel sorrendet, hogy a 
családban ki mikor használja a közös helyiségeket. 
A beteg legyen az utolsó, utána alapos fertőtlení-
tés szükséges. A beteg a saját szobájában egyen.

A beteg használati tárgyainak elkülönítése. 
A betegnek legyen saját tányérja, evőeszközei, 
törülközője, kéztörlője, ágyneműje. Mosogatógép 
használata javasolt. Ha nincs, meleg vizes és mo-
sogatószeres kézi mosás (kesztyűben!) és alapos 
törlés, egy külön, mások által nem használt konyha-
ruhával. A konyharuhát is a beteg szobájában kell 
tartani. Minden szennyes ruhaneműt, ágyneműt, 
törölközőt, konyharuhát 
legalább 60 fokon, más 
szennyesétől elkülönítet-
ten kell kimosni, normál 
mosószerrel. A szárítás a 
ruhanemű által elbírha-
tó legmagasabb hőfokon 
történjen.

Az ápoló személyek védelme. Saját védel-
mére az ápoló családtag használjon maszkot, 
hordjon kesztyűt, mosson rendszeresen kezet és 
fordítson gondot 
a beteg által érin-
tett tárgyak, felü-
letek (pl. kilincs, 
kapcsológombok) 
fertőtlenítésére. 
Szappanos vizes 
lemosás és alkoholos fertőtlenítő is használható 
a felület anyagának, jellegének megfelelően. Az 
egyéni védőfelszerelés eltávolítása során elsőként 
a kesztyűket vegyük le és dobjuk ki. Ezt követően 
azonnal mossunk kezet szappannal és vízzel leg-
alább 20 másodpercen keresztül, vagy használjunk 
alkoholalapú kézfertőtlenítőt. Ezt követően távolít-
suk el és dobjuk ki az arcmaszkot, majd ismételten 
azonnal mossuk meg kezünket szappannal és vízzel 
vagy használjunk alkoholalapú kézfertőtlenítőt.

A hulladék kezelése. Minden olyan hulladékot 
vagy szemetet, beleértve a használt 

papír zsebkendőt vagy orr-szájmasz-
kot, amellyel a beteg érintkezett, 
műanyag szemetes zsákba kell 
dobni és a zsákot lezárni, amikor 

megtelt. A műanyag szemetes zsákot 
egy második szemetes zsákba kell ezután tenni, amit 
szintén le kell zárni. Így lehet a szokásos módon 
kidobni. Utána azonnal mossunk kezet. A szappanos 
vizes oldat hatékonyabb a vírus ellen, mint az alko-
hol alapú, ezért inkább ezt használjuk, különösen 
akkor, ha a kezünk szemmel láthatóan szennyezett.

A beteg egészségi állapotának követése. 
A betegség leggyakoribb tünetei a következők: magas 
láz, rossz közérzet, száraz köhögés, fejfájás, szapora 
szívdobogás. Gondoskodjunk megfelelő lázcsillapí-
tókról: paracetamol, metamizol adható (az ibuprofen 
és az aszpirin káros hatását az útmutató írásának 
idején koronavírus-fertőzésben nem bizonyították). 
Naponta kétszer mérjünk lázat és jegyezzük f e l 
az értékeket, a lázmenet alaku-
lása segít megítélni a beteg 
állapotát és annak változását. 
A beteg maradjon ágyban, igyon 
sok folyadékot. Étrendje könnyű és 
kiegyensúlyozott legyen.

Az alábbi tünetek időbeli
felismerésén a beteg élete múlik
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a munkájuk

Akiknek 
nélkülözhetetlen

A II. kerületben összesen 132 fő dolgozik a szociális szférában, akinek 
Őrsi Gergely polgármester a közösségi médiában köszönte meg a munkáját: 
– Ma, a koronavírus-járvány idején látjuk különösen, mennyire nélkü-
lözhetetlen a szociális dolgozók munkája, akik kitartanak a kórházakban, 
idősotthonokban, a hajléktalan-ellátásban és az otthoni segítségnyújtás-
ban. Célunk, hogy ne csak rendkívüli helyzetekben ismerjék el munkáju-
kat, hanem mindennap. Köszönjük, hogy számíthatunk rájuk – emelte ki.

November 12-én a járványügyi szabályok figyelembevételével, közös 
ünnepség helyett, a polgármester „házhoz” ment, és személyesen adta át 
a szociális munka napi dicséreteket a kerületi dolgozóknak.

A szociális munka napját – a társadalom megbecsülésének jeleként 
– november 12-én ünneplik világszerte. A jelenlegi nehéz helyzet 
különösen világossá tette, hogy a szociális szférában dolgozók 
munkájához valódi elhivatottság kell, hiszen feladatuk nemcsak fi-
zikailag, de lelkileg is megterhelő lehet.

Polgármesteri dicséret:
HorVátH-Hungler tünde
asszisztens
2013-tól dolgozik az intézményben, ő az 
a kolléga, aki először kerül kapcsolatba 
az ügyfelekkel. Tünde mindig megfelelő 
szakmai tudással, empátiával, kedvesség-
gel, türelemmel tájékoztatja és segíti az 
intézményhez fordulókat. Asszisztensként 
hatékonyan segíti a kollégák munkáját, 
mindig lehet rá számítani. Az elmúlt 
években részt vett szabadidős programok 
lebonyolításában. Munkáját precízen, 
gondosan látja el, jellemző rá a kellő 
felelősség- és hivatástudat.
Osztályvezetői dicséretek:
yankson edmundné
szociális segítő
2016-tól az intézmény dolgozója. Két évig 
családsegítőként, majd 2018-től óvodai 
és iskolai szociális segítőként tevékeny-
kedik. Ettől kezdve részt vett az óvodai és 
iskolai szociálissegítő-tevékenység mára 
kialakult gyakorlatának bevezetésében, 
megvalósításában. A körzetéhez tarto-
zó intézményekkel tartalmas, hatékony 
együttműködést alakított ki. A hozzá 

forduló szülőknek, gyermekeknek mindig 
rendelkezésükre áll és empátiával, fel-
készült szakmai tudással nyújt segítséget. 
Aktívan vesz részt különböző prevenciós, 
szabadidős programok szervezésében 
és lebonyolításában. A veszélyhelyzet 
ideje alatt tevékeny résztvevője volt a 
gyógyszerkiszállításnak. Munkáját pre-
cízen, lelkiismeretesen látja el, jellemző 
rá a kellő felelősség- és hivatástudat.
molItórIsz-dobrI edIt
családsegítő
2016-ban lett az intézmény dolgozója. 
Rendkívül kreatív, energikus, családse-
gítő munkáját hivatástudattal, tisztelet-
tel, empátiával, lelkiismeretesen végzi. 
Napi feladatai mellett keresi azokat a 
tevékenységeket, amikkel színesítheti, 
hatékonyabbá teheti munkáját. Ilyen volt 
a III. Számú Gondozási Központban A 
játék lendületbe hoz című csoportfog-
lalkozás, melyet az időseknek szervezett, 
vagy a válásban érintett családoknak 
írt kiadványban és a nyári táborokban 
való közreműködése. A szakmai cso-
port aktív tagja, bármikor számíthatnak 
segítségére.

Polgármesteri dicséret:
csernyák-lurcza gyöngyVér terápiás munkatárs
2014 óta az ÉNO munkatársa, szeretetével, magas szakmai felkészültségével sok 
hozzáadott értéket teremt az ellátottak fejlesztése során. Minden évben részt 
vesz az ellátottakkal különböző művészeti pályázatokon, melyeken helyezése-
ket érnek el, okleveleket kapnak. Az ellátottak felhasználásalapú informatikai 
ismereteinek fejlesztése, gyakorlati haszna, alkalmazása kiválóan működött 
a „megváltozott élethelyzetben”, az otthoni fejlesztés, kapcsolattartás során 
az infokommunikációs eszközökkel. Munkája mellett mesterképzést végzett 
gyógypedagógiai terápia szakon, illetve vizuális-művészeti továbbképzésre 
járt, és rajzvizsgálati szaktanácsadó képesítést is szerzett. Kreatív személyiség, 
jó munkatárs, helyettesi feladatait felelősségteljesen, megbízhatóan végzi.

Osztályvezetői dicséretek:
major VeronIka erIka házi segítségnyújtás gondozó
Több mint tizenöt éve dolgozik a házi segítségnyújtás területén szociális gondo-
zóként. Munkáját az empátia, a segíteni akarás a szociális érzékenység jellemzi, 
szakmai tudását maximálisan kamatoztatja az idősek ellátása során. Rátermettsége, 
ügyessége, humora, jó kapcsolatteremtő készsége, talpraesettsége és kiváló problé-
mamegoldó képessége nagyban hozzájárul a gondozás során felmerült problémák 
hatékony megoldásához, valamint az ellátottak és a munkatársak körében való 
népszerűségéhez, megbecsüléséhez.
szabó IstVánné gondozóházi gondozó
Munkáját az emberségesség, becsületesség és a segíteni akarás jellemzi. Talprae-
settsége, rátermettsége és jó problémamegoldó képessége miatt mindig lehet rá 
számítani a váratlan helyzetekben. Nagyfokú humánummal, empátiával rendelkezik, 
és nagyon jó kapcsolatot ápol mind az idősekkel, mind a munkatársakkal. Megnyerő 
egyénisége, megbízhatósága, jó szervezőképessége nagymértékben hozzájárul in-
tézménye minőségi munkájához.

család- és Gyermekjóléti Központ

I. Sz. Gondozási Központ

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona
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nélkülözhetetlen

Polgármesteri dicséret:
massong erIka
intézményvezető
1989-ben sok minden történt 
Magyarországon, amire szerte 
a nagyvilágban emlékeznek, de 
azt valószínűleg „csak” a helyi 
közösség emlékezete fogja meg-
őrizni, hogy 1989. május 1-jén egy 
törékeny, fiatal, lelkes és érzékeny 
vezető került a III. Sz. Gondozási 
Központ élére. Több mint harminc 
éven keresztül úgy vezette az in-
tézményt, hogy a hétköznapok 
emlékezetesek legyenek az idő-
seknek, az ünnepnapok valóban 
ünneppé változzanak. Most arra 
készül, hogy átadja a vezetői sta-
fétabotot egy olyan munkatársá-
nak, akit ő vezetett be a szociális 
munka rejtelmeibe. Köszönet illeti 
odaadó munkájáért, amivel mél-
tán példaértékű lett vezetése alatt 
az intézmény.
Osztályvezetői dicséretek:
martIn béláné gondozó a 
házi segítségnyújtásban 
Ötödik éve a gondozási központ 
munkatársa, munkáját becsü-

letesen, lelkiismeretesen, meg-
bízhatóan, magas színvonalon 
végzi. Szerényen, tisztelettel, 
nagy empátiával fordul az el-
látandó személyek felé, akik 
bizalommal fordulnak hozzá. 
Példaértékű a kapcsolata a gon-
dozott személyekkel, hozzátar-
tozókkal, munkatársaival, em-
bertársaival, mindennapjaikat 
élhetővé teszi. Született segítő 
attitűddel rendelkezik, a csapat-
munka elkötelezettje, nagyfokú 
teherbírással, elhivatottsággal 
rendelkezik. 

rótH eVelIn gondozó a házi 
segítségnyújtásban
Negyedik éve munkatársa a III. Sz. 
Gondozási Központnak. Empátiával, 
türelemmel bánik a támogatásra 
szoruló emberekkel. Hivatásának 
tekinti az idősek segítését, munká-
ját lelkiismeretesen, megbízhatóan 
végzi. Minden tőle telhetőt megtesz, 
jó kapcsolatot ápol a gondozott 
személyekkel és hozzátartozóikkal, 
akik mindenben számíthatnak rá. 
Munkájában mindvégig fontosnak 
tartja a humánumot, az ember-
közelséget.

Polgármesteri dicséretek:
PrIntz-gelányI andrea
vezető gondozó
Lassan húsz éve erősíti az intézmény 
szakmai stábját. Hosszú éveket töl-
tött gondozóként a területen, óriási 
tapasztalatot szerzett az idősekkel 
végzett munka során. Vezetőként 
már öt éve koordinálja a házi se-
gítségnyújtás szakfeladatát. Em-
pátiájával és végtelen türelmével 
mindenkivel megtalálja a közös 
hangot. Munkavégzése példaér-
tékű, nap mint nap hozzájárul a 
kerületben élő rászoruló emberek 
életének jobbá tételéhez.
PáVaI attIla gondozó
Igazán szerencsésnek érzi magát 
az intézmény, hogy a szakdolgo-
zók soraiban tudhatja őt, immár 
tíz éve. Állandó magas színvonalú 
munkavégzését, emberi tartását, 

humánus értékrendjét vezetői és 
munkatársai egyaránt elisme-
rik. Gondozói munkája mellett 
a kerület jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásában is szere-
pet vállal. Az ellátottak nagyon 
kedvelik szerény, de határozott 
személyiségét.
tótH magdolna gondozó
A rá bízott gondozottak életét 
nagymértékben segíti, szinte nincs 
olyan, amit ne tenne meg nekik, 
értük. Mivel tizenöt éve dolgozik az 
intézményben, jó híre egyre több 
emberhez jut el. Sok esetben már 
a gondozás kezdetén kérik az idő-
sek, hogy ő legyen a gondozójuk, 
mert csak jót hallottak róla, na-
gyon szeretik. Gondozói munkája 
mellett a kerület jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásában is sze-
repet vállal.

Osztályvezetői dicséretek:
kaszáné aPostol anna 
gondozó
Gondozóként immár tizennyolc éve 
dolgozik az idősek klubjában. Talp-
raesettségével, a hosszú éveken át 
szerzett tapasztalataival hozzájárul 
a klub zavartalan működéséhez. Öt-
leteivel, aktív hozzáállásával segíti 
a klub vezetőjének mindennapjait.
széP-tótH Pálma gondozó
Évek óta annak szenteli energiáját, 
hogy elesett embereken segítsen. 
Mindent megtesz azokért az időse-
kért, akiknek nincs más segítségük 
a gondozási központon kívül. Idős-
otthonban szerzett ápolási tapasz-
talatait a mindennapokban remekül 
kamatoztatja. A kihívásokkal teli, 
teljes embert igénylő nehezebb fel-
adatokból is kiveszi a részét, munka-
társaival együttműködik.

II. Sz. Gondozási Központ

III. Sz. Gondozási Központ

zavartalan az ellátás

– Ellátottaink és munkavállalóink biztonsá-
ga számunkra elsődleges. Ebből eredően már 
az első hullám megjelenésekor, saját finan-
szírozásból is folyamatosan szűrtük mind a 
lakóinkat, mind a dolgozóinkat. Akkor elke-
rült bennünket a vírus, de a második hullám 
óta tartott szűrések már hoztak pozitivitást. 
A  jelenlegi 98 fős ellátotti létszám mellett 
14 ellátottat és 7 dolgozót szűrtünk ki az álta-
lunk beszerzett antigéntesztek segítségével. 
Az érintett lakóinkat a szakhatóság azonnali 
tájékoztatását követően izoláltuk, és járvány-
ügyi megfigyelés alá helyeztük. Nagy, tágas 
belső tereinknek és átgondolt szobabeosztá-
sunknak hála erre széles körű lehetőségünk 
van. A megbetegedettek egészségügyi kont-
rolljának intenzitását fokoztuk, napi két al-
kalommal testhőmérséklet-mérést végzünk 
és figyeljük a szaturációs értékeiket. A vírus 
megjelenésekor a fő kérdés az volt számunk-
ra, hogy a pozitivitást mutató lakókat kórházba 
utaljuk, vagy házon belül ápoljuk-e. Intézmé-
nyünk nem csupán szociális, de szakápolási 
engedéllyel is rendelkezik, így az egészségügyi 
intézmények hatalmas leterheltségét látva az 
intézményen belüli ápolás mellett döntöt-
tünk. Természetesen, ha esetleg a tünetek fo-
kozódnak, úgy mindenképp a kórházi ellátás 
válik szükségessé – tájékoztatta lapunkat az 
igazgató. – Hálás vagyok a munkavállalóknak, 
hogy példamutató helytállással, a lecsökkent 
létszám ellenére is helytállnak. Megnyugtató 
továbbá, hogy mind a lakók, mind a hozzá-
tartozók nagyon fegyelmezetten viselik az új 
helyzetet, a szigorodó házirendet, amelyet a 
fertőzési lánc megállítása érdekében léptet-
tünk életbe, amely úgy néz ki, hatékonyan ké-
pes megállítani a fertőzési folyamatot – tette 
hozzá dr. Nagy Viktor.

A legszigorúbb járványügyi protokoll be-
tartása ellenére a Magyarok Nagyasszo-
nya Társaság által fenntartott Időskorúak 
Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Ottho-
nában is megjelent a koronavírus. Dr. Nagy 
Viktor igazgató megkeresésünkre hangsú-
lyozta, hogy a fertőzés ellenére az intéz-
ményben folyó idősgondozás és szakápolás 
zavartalanul folyik, az ehhez szükséges 
alanyi és tárgyi feltételek a messzemenőkig 
biztosítva vannak.
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Az idei rendkívüli évben 21. alkalommal ren-
dezte meg az önkormányzat a II. kerület utcai 
futó- és kerekesszékes versenyét, a Kaptatót. 
A járványügyi helyzethez igazodva ezúttal új 
formában, „Kaptató Kihívás 2020” néven.

II. Kerületi Kaptató

Mayer Máté fotója

Fekete Anikó Gyöngyi

Őrsi Gergely polgármester ezzel kapcsolatban 
elmondta: – Nagy öröm számunkra, hogy eb-
ben a formában is közel ezren voltak aktív 
részesei az eseménynek, hiszen 996-an tel-
jesítették a Kihívást, és kaptattak együtt a ke-
rületért. a résztVeVŐk összesen 2011 km-t 
futottak, és ajánlották fel az ezzel gyűjtött fu-
tópontokat kerületi iskolák és civil szerveze-
tek részére. Hozzátette, a programon az elmúlt 
évekhez hasonlóan többségében a kerületi di-
ákok vettek részt, de több generációt is meg-
mozgatott az esemény, a legidősebb résztvevő 
72 éves, a legfiatalabb 4 éves volt. 

Idén is a „befutócsomag” része volt a kaPta-
tó emblémájáVal ellátott Póló. A kihívást 
teljesítőket a póló átvételéről e-mailben tájékoz-
tatták a szervezők. A pólókat az általuk megjelölt 
létesítményben – a Gyarmati Dezső Uszodában 
hétköznap 15–18 óra között, vagy a Panoráma 
Sportközpontban hétköznap 7–19 óráig, hétvé-
gén 8–19 óráig – vehetik át.

a megHIrdetett fotóPályázatra sok al-
kotás érkezett, amely a természet, az ősz, a II. 
kerület varázslatos szépségéről készült. A leg-
szebb képeket a II. Kerületi Sport Nonprofit Kft. 
Facebook-oldalán is megosztották. A legszebb 
és legkedveltebb fotók beküldői a támogatók ál-
tal felajánlott díjakat nyerhették el. 

a dÍjak felajánlóInak ezúton köszö-
net az együttműködésért, támogatásért: Café 
Blini, Klebelsberg Kultúrkúria, Molka Bistro, 
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont, 
Gyarmati Dezső Uszoda, Panoráma Sport-
központ.

Külön köszönet a kaPtató PromócIós kIs-
fIlm elkészítésében nyújtott közreműködéséért 
Kerekes Grétának, Ekler Lucának, Illés Fanninak, 
Knoch Viktornak, Varga Dánielnek, Baji Balázs-
nak, Kiss Dánielnek és Kropkó Péternek! Az álta-
luk aláírt kaptatós pólók a fotópályázaton részt 
vevők és a Sport Kft. Instagram-oldalán meg-
osztók között talált gazdára. 

Az önkormányzat vezetése bízik abban, hogy 
jövőre már személyesen is találkozhatnak az itt 
élők a II. kerület utcai futó- és kerekesszékes 
versenyén!

Az iskolák közötti verseny
végeredménye és a díjazás
I. HElyEzEtt: Móricz Zsigmond Gimnázium 150 000 Ft 
+ oklevél + kupa 
II. HElyEzEtt: Csik Ferenc Általános Iskola és Gimná-
zium 120 000 Ft + oklevél 
III. HElyEzEtt: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 100 000 
Ft + oklevél 
Iv. HElyEzEtt: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános 
Iskola és Gimnázium 80 000 Ft + oklevél 
v. HElyEzEtt: Fillér Utcai Általános Iskola 60 000 Ft 
+ oklevél 
vI. HElyEzEtt: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és 
Gimnázium 50 000 Ft + oklevél
A részt vevő diákok jellemzően saját iskolájuk ala-
pítványának (mint civil szervezetnek) ajánlották fel a 
futópontokat.
A legtöbb felajánlást kapott kerületi civil szervezetek 
és díjazásuk: 
I. HElyEzEtt: Móricz/Pro Liberis Alapítvány a Gyer-
mekekért 100 000 Ft + oklevél 
II. HElyEzEtt: Rákóczi Alapítvány 75 000 Ft + oklevél 
III. HElyEzEtt: Csik/Medve Utcai Iskolai Alapítvány 
50 000 Ft + oklevél
A tavalyihoz képest magasabb összegű nye-
reményeket a helyezettek sportszervásárlási 
utalvány formájában kapják meg. 
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– Tíz évig fogtechnikusként dolgoztam három apró gyerek mellett – 
mondja Wesseling-Piri Ottilia. – Szerettem ugyan, de valójában mindig 
is virágokkal akartam foglalkozni, mert fontos számomra a kreativitás, 
a szépség és a harmónia megteremtése – ez egy igazi szerelem. Holland 
férjemmel, aki nagybani virágkereskedő, a munkánk kapcsán ismerked-
tünk meg. Mondhatni, családi vállalkozásként sikerül megvalósítanunk 
az álmainkat, fontos siker számunkra, hogy le tudjuk rövidíteni a virág 
levágásától a vázáig tartó időt, hiszen egyenesen a holland virágtőzsdéről 
érkezik hozzánk a friss, jó minőségű áru.

A legszebb a munkámban, hogy sok környékbelit ismerhetek az igé-
nyeikkel, ízlésükkel együtt. Ez egy bizalmi állás, olyan, mint a fodrász 
vagy a fogorvos. Ha valakinek reklamációja van, természetesen azonnal 
orvosoljuk, a legfontosabb az elégedetten távozó és visszatérő vásárló.

Tizennégy éves korom óta élek a II. kerületben. Folyamatosan épül, 
szépül a környék. A nagyobb gyerekeim már felnőttek, a saját életüket 
élik, de mindannyian szeretnek hazajönni. Ha tehetjük, vasárnaponként 
együtt ebédelünk és tartalmasan töltjük a közös időt.

Hitvallásunk szerint mindenszentek és halottak napja előtt semmi-
képp sem tesszük ki a karácsonyi dekorációt, mert az az időszak másról 
szól. Négy fantasztikus kolléganőmmel dolgozom együtt, a karácsonyi 
kirakatunk elkészítése egy hétig tartott. Bízom benne, hogy nálunk min-
den megtalálható, ami a karácsonyi varázslathoz kell. Az advent előtti 
héten két-háromszáz koszorút készítünk különböző árkategóriákban, 
mert fontosnak tartom, hogy mindenki találjon számára megfelelőt, és 
ez vonatkozik a virágra is.

Tavasszal, a koronavírus-járvány kezdetén sokaknak szüksége volt 
egy kis lelki támaszra, amiben segítettek a mi virágaink is. A virág és a 
helyzet kicsit összehozta a családokat, az embereket. Jó dolgok történtek. 
Például Földvári-Oláh Csaba kezdeményezésére született az első Nagyrét 
Kupa. Az eseményt a minden résztvevőnek járó egy szál vörös rózsával 
támogattuk. Tagja voltam a Buda, a mi otthonunk önkormányzati kert-
pályázat zsűrijének is, és különdíjat is felajánlottunk.

Előfordul, hogy megmarad valamennyi, még használható virágunk, 
amit sajnálunk kidobni. Ezeket összekötjük és kitesszük egy vödörbe 
azzal, hogy ingyen elvihető, „egy randit megér”. A közösségi oldalunkon 
meghirdetjük, és pillanatok alatt elfogy. Ezzel talán sikerül újra divatba 
hoznunk, hogy virágot nemcsak kapni, de adni is jó. 

A Mikulás postaládáját négy éve tettük ki először, az első évben húsz 
levél volt benne, tavaly már rettenetesen sok. Névre szólóan válaszoltunk 
minden címét is megíró gyereknek egy apróság kíséretében. Mindezt 
csak szeretetből tesszük, mert mi még mindig hiszünk a Mikulásban 
és a karácsony szellemében. Ez olyan, mint egy mese, addig olvasod, 
amíg akarod. És amíg gyerek van körülöttünk, addig a varázslat tart, a 
mese folytatódik.

Budai polgárok a kerületből...

le
je

gy
ez

te
: z

so
ld

os
 sz

il
Vi

a

Négygyermekes anya, aki Nagyrét utcai házuk kertjében építette fel vi-
rágboltját 1997-ben. Vevőköre túlmutat a környékbelieken. A kis üzlet 
már a közelgő advent, a mikulás és a karácsony kellékeivel ejti rabul a 
betérőket, akiket nézelődés közben megvendégelnek forralt borral vagy 
fűszeres-illatos forralt almalével.

A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület szeptember 12-én rendezte meg a 7. 
Hidegkúti Sportparádét a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontban és 
Közösségi Téren. A közösségi eseményen készült fotókat pályázatra várták. 
A beérkező alkotásokat Őrsi Gergely polgármester, Pap Nóra fotográfus, 
valamint a Budai Polgár szerkesztősége alkotta zsűri vette górcső alá.

A verseny hármas holtversenyt hozott: Katona Emese Ég és Föld között, 
Szőke Anna Hidak és Wellisch Alex Tanár és diák című felvétele kapta a 
legtöbb pontot. Katona Emese fotója ráadásul az internetes szavazás alap-
ján közönségdíjas is lett. Polgármesteri különdíjban részesült Drávucz Rita 
Örök barátság című fényképe.

A nyertesek könyv- és cukrászdai utalványokat vehettek át. A pályázaton 
részt vevő fotókat hamarosan kiállítják a HÜVI Szolgáltatóházban.

Katona Emese: Ég és Föld között

Szőke Anna: Hidak Wellisch Alex: Tanár és diák

Drávucz Rita: Örök barátság

Wesseling-Piri Ottilia
virágbolt-tulajdonos



rendezték a ParkolóHelyet, jobban elférnek a buszok. 
November közepétől biztonságosabb lett a közlekedés a Felső Zöldmáli úton a Zöldmáli 

lejtő és a Szemlő-hegyi-barlang között, miután az önkormányzat megbízásából rendezték 

az útszakasz környezetét és parkolóhelyeket alakítottak ki. Eddig gyakori volt, hogy a 29-es 

és a 111-es buszok közlekedését akadályozták a rendezetlenül várakozó járművek.
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Hűvösvölgy központjában
tOváBBrA IS tárcSávAl 
kEll ParkolnI

MéG NEHEzEBB PArKOlNI
Jelentős bevételkiesést is okoz az ingyenessé tett parkolás

Újabb parkolásgátlók

Egyirányú lett a Hankóczy Jenő utca a Vad-
rózsa utca és a Ruszti út közötti szakaszon, 
a Ruszti út irányában.

A forgalmi rend módosítására a közössé-
gi közlekedés gördülékenyebbé tétele ér-
dekében és a forgalombiztonság növelése 
miatt volt szükség, mivel a szűk útpályán az 
egyik oldalon parkoló járművek miatt már 
nem volt biztonságos a kétirányú forgalom. 

Fontos tudni, hogy az új forgalmi rend kí-
sérleti jellegű, az önkormányzat várja a 
lakossági visszajelzéseket a módosítással 
kapcsolatban.

Jelenleg is folyamatban van a környe-
ző utcák parkolási és forgalomtechnikai 
felülvizsgálata, melynek megállapításait, 
javaslatait közösségi egyeztetésre bocsátja 
majd a II. kerület.

A szabálytalan parkolás ellen továbbra is fellép 
a II. kerület, hiszen az elállt járdák és kapube-
állók az itt élők komfortérzetét rontják és nem 
ritkán a biztonságos közlekedését akadályozzák. 
A közelmúltban már több helyszínen pótolták az 
eltűnt parkolásgátló oszlopokat, másutt újakat 
helyeztek ki. Ilyen terület a Pasaréti út eleje, a 
Pasaréti 55. szám előtti rész, a Margit körút az 
OTP előtt vagy a Török utca a körútnál. Az ön-
kormányzat a beérkező kéréseket megvizsgálva 
dönt újabb oszlopok kihelyezéséről.

A főváros számos kerületéhez hasonlóan 
városrészünk belső területein még az ed-
diginél is nehezebb parkolóhelyet találni, 
miután a kormány a veszélyhelyzet újbóli 
kihirdetésével együtt a vírusvédelmi intéz-
kedések keretében ismét ingyenessé tette a 
közterületi parkolást.

Az önkormányzathoz ékező panaszok és 
az internetes közösségi oldalakon jelzett 
problémák is azt a képet festik, hogy a hely-
ben lakóknak sok esetben szinte lehetetlen 
leparkolniuk a sajt környékükön, hiszen a 

kerület külső részéből, illetve az agglome-
rációból érkezők az ingyenessé tett parkolás 
miatt a város szívéhez mind közelebb pró-
bálnak egész napra megállni.

A parkolási gondok mellett a II. kerü-
let költségvetését is érzékenyen érinti az 
országos szinten ingyenessé tett parko-
lás. Kerületünk büdzséjéből havi szinten 
mintegy 100 millió forint hiányzik, ami a 
koronavírus-járvány miatt kihirdetett ve-
szélyhelyzetben idén már félmilliárdos hi-
ányt jelent.

– várják a lakók véleményét
Egyirányúsítás a Hankóczy Jenő utcában

A közterületi parkolással kapcsolatos kormányzati 
veszélyhelyzeti intézkedés Pesthidegkúton félreértésre 
adott okot. Többen jelezték, hogy a hűvösvölgyi 
városrészközpontnál várakozó autósokat bírságol-
tak meg, miközben az egész országban ingyenes a 
közterületi parkolás a koronavírus miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet idejére.

A Hűvösvölgy-központnál eleve nem fizetős a 
parkolás, az autósok a bírságot a szabálytalan vára-
kozás miatt kapták. A területen ugyanis úgynevezett 
tárcsás parkolási rend van érvényben. A maximális 
várakozási idő 3 óra, aminek kezdetét a gépkocsi 
szélvédője mögé helyezett kis órával lehet jelezi. Aki 
ezt elmulasztja, vagy túllépi az időkeretet, bírságra 
számíthat. A zónát táblával jelzik.

Az önkormányzat korábban azért döntött a je-
lenleg is érvényes parkolási rend mellett, mert nem 
kívánta fizetőssé tenni a várakozást, de a helyi lakók 
érdekben szerette volna elkerülni, hogy egész napra 
foglaltak legyenek a parkolóhelyek.

A II. Kerület Önkormányzat figyelemfelhívó plakáto-
kat helyez ki a területen, hogy segítse a tájékozódást.

szabálytalan Parkolás bejelen-
tése: a Városrendészet ingyenesen hívható 

zöldszáma a nap 24 órájában: (06 80) 204-956
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Elkészült a futókör egyik része a Vérhalom téren, így az egyéni sportolók már használhatják ezt a szakaszt. 
Nem kell sokat várni arra sem, hogy a teljes pálya elkészüljön, a tervek szerint november végéig befejeződnek a 
munkálatok. A focipálya is öntöttgumi burkolatot kap, a pálya köré pedig olyan kerítés épül, amely, ha rápattan 
a labda, az eddiginél kevésbé lesz zajos. A kivitelezés ugyanakkor novemberről a jövő év elejére csúszhat át az 
időközben kihirdetett veszélyhelyzet miatt.

Régóta várták, most már használhatják is a 
Nagy Lajos téri (Fenyves utcai) parknál lévő 
játszótéren kiépített mellékhelyiséget a 
szülők és a gyerekek. A vizesblokk jelenleg 
próbaüzemben működik reggel 6 órától 18 
óráig. Az önkormányzat megbízásából a 
játszótéren kisebb felújításokat is végeztek, 
játszóeszközöket helyeztek ki.

További játszótereken is folyamatosan 
készítik elő mellékhelyiségek létesítését.

Elkezdődött a burkolatfelújítás a Baba és az Őz-
gida utcában, miközben a végénél tart a felújítás a 
Szeréna úton, a Csejtei utcában, illetve a Csatárka 
úton a Szépvölgyi út és a Csalit utca között.

Az Alsó Völgy utcában a Szerb Antal utca és 
a Zsemlye utca között elkészült a járda, a Cirok 
és a Széplak utcában pedig a munka közel áll a 
befejezéshez.

Megkezdődtek az akadálymentesítési munká-
latok a Fillér utca és a Káplár utca találkozásánál, 
a Kuruclesi út és a Budenz út kereszteződésében 
nemrég átadott gyalogátkelőnél pedig lapunk 
megjelenésére várhatóan már működni fog a fris-
sen telepített közvilágítás.

csatárka út

Munkálatok
a közterületeken

Réti Pál több évtizede a Marczibányi tér lakója, és a 
környéken élők nyugalma érdekében lassan egy évtizede 
indított peres eljárást néhány környékbelivel összefogva. 
Mint elmondta, eleinte szomszédaival összefogva 2012-
ben indított aláírásgyűjtést, amit közel 150-en írtak alá, 
de mivel hiába fordultak a Millenárishoz, képviselőikhez, 
a polgármesterhez, vagy jártak közmeghallgatásra, az 
ügyben nem történt előrelépés, ezért kénytelenek voltak 
jogi útra terelni. A per az évek során a Kúriáig jutott, 
ami új eljárás indítására kötelezte a bíróságot, ennek 
során született meg (immár másodszor) az eltiltás. 
Mint mondta, természetesen örülnek annak, hogy egy 
elhanyagolt ipari terület helyén ma egy zöld park talál-
ható, ami 2001-es megnyitásakor nem hangos rendez-
vényközpontként működött, hanem kiállításoknak és a 
Csodák Palotájának adott helyet. Az elmúlt évtizedben 
azonban a Millenáris rendezvényközponttá lett, aminek 
következtében számos alkalommal külsős, színpadi han-
gosítással járó kültéri rendezvények számára adták bérbe 
az egész parkot, vagy akár éjszakai stúdiófelvételekhez a 
korábban ipari csarnokként üzemelő, hangszigeteletlen 
épületeket, amelyek a hatalmas terek miatt még fel is 
erősítették a zavaró hanghatásokat. Jellemző példaként 

említette, hogy amikor egy zajszakértővel egyeztetett 
valamelyik nyáron az egyik pertárs lakásában, kény-
telenek voltak becsukni az ablakokat, mert egyáltalán 
nem hallották egymást. Réti Pál kiemelte, bár most nem 
lehet rendezvényt tartani, és számára is kellemetlen 
az évek óta elhúzódó bírósági tárgyalásokra járni, de 
szeretné elérni, hogy a Millenáris a jövőben a környé-
ken élők érdekeit, nyugalomhoz és pihenéshez való 
jogát is vegye figyelembe koncepciója kialakításakor 
és programjai tervezésekor.

Lapunk megkereste a Millenárist is azzal kapcso-
latban, hogy mit gondolnak a bírósági döntésről, mely 
szerint nem tarthatnak hangosítással járó rendezvényt, 
illetve terveznek-e módosításokat ennek fényében. 
A Millenáris, amelynek 2019 decemberétől új vezetője 
van Dankó Virág korábbi II. kerületi alpolgármester sze-
mélyében, az alábbi állásfoglalást juttatta el lapunknak:

„A Millenáris nem ért egyet az ítélettel, ami ellen 
fellebbezést nyújt be. Ugyanakkor párbeszédre töreked-
nek a környéken élőkkel, és keresik a mindenki számára 
elfogadható megoldást. Álláspontjuk szerint az ítélet a 
régmúltban történt események egyoldalú megítélésén 
keresztül ellehetetlenítené az időközben megújult és 

megváltozott koncepció mentén működő Millenárist. 
A Bel-Buda legnagyobb egybefüggő rozsdaövezeté-
nek rehabilitációját kiteljesítő, a Széllkapu Parkkal 
kiegészülő Millenáris a környékbeliek életminőségét 
összességében jelentősen javítja. A modern városi 
zöld parknak köszönhetőek a parkolási nehézségeket 
enyhítő mélygarázsok, a zsúfolt Margit körút jobb át-
szellőzése, a hatalmas, biológiailag aktív zöldfelület 
kedvező klimatikus és légszennyezés-koncentrációt 
csökkentő hatása, a mérséklődő városi hőszigethatás, 
a csökkenő zajszennyezés és szállópor-koncentráció. 
A pihenőpark mindemellett többféle szabadidős és 
kikapcsolódási lehetőséget biztosít a környéken élők 
részére. A Millenáris oktatási, nevelési, kulturális szol-
gáltatásokat, ismeretterjesztést, vállalkozásfejlesztést, 
innovációt, rekreációt, turisztikai szolgáltatásokat, 
értékmegőrzést és munkahelyteremtést is szolgáló 
közintézmény. A bírósági ítélet teljesen figyelmen 
kívül hagyja az időközben megváltozott körülménye-
ket, a lakosság mindennapjait segítő, életminőségét 
javító fejlesztéseket és a fenti közszolgáltatásokat, 
közérdekű szempontokat” – tájékoztatta lapunkat a 
Millenáris. ld

A hangosítással járó rendezvények
zavarták a lakók nyugalmátcSENdEt KérüNK!cSENdEt KérüNK!cSENdEt KérüNK!cSENdEt KérüNK!

Bár manapság nem a rendezvények idejét éljük, a Millenáris környékén élők számára a közel-
múltban mégis fontos bírósági döntés született. A lakók még 2013-ban indítottak polgári 
peres eljárást az intézmény hangos és nyugalmat zavaró rendezvényei miatt. Ez – a Kúriát is 
megjárva – immár harmadszorra jár első fokon, de a most hozott bírósági ítélet a Millenárist 
azonnali hatállyal eltiltotta attól, hogy szabadtéren, sátorban vagy hangszigetelés nélküli épü-
letekben, illetve nyitott nyílászárók mellett hangosítással járó rendezvényeket tartson.

célegyenesben a futókör építése

Mellékhelyiséggel és pelenkázóval 
BőVült a Játszótér
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Az emberi kapcsolatok

– Nagy öröm és megtiszteltetés 
egy ilyen magas állami kitünte-
tésben részesülni – nyilatkozta 
lapunk érdeklődésére Dolhai Ist-
ván. – Visszatekintve az elmúlt 
évekre azt mondhatom, hogy ez 
az elismerés nemcsak nekem 
szól, hanem azoknak a munka-
társaimnak is, akikkel együtt 
dolgozom, annak a csapatnak, 
amellyel nemcsak munkatársi, 
hanem baráti kapcsolat alakult 
ki az évek során, továbbá azoknak 
a régi kollégáknak, vezetőknek, 
akikkel az elmúlt években együtt 
tevékenykedtünk – hogy csak né-
hány nevet említsek, Szakall Ju-
dit, aki a Marczibányi Téri Műve-
lődési Központ korábbi vezetője 
volt, Olescher Tamás, a Vízivárosi 
Galéria, illetve Cs. Szabó Mária és 
Puskás Judit, a Budai Táncklub 
előző és mostani vezetője. A díj 
számomra azt jelenti, hogy a dön-
téshozók is látják a munkánkat és 
értékelik elért eredményeinket. 

Mióta dolgozik a II. kerület-
ben?

Október 23. alkalmából a köz-
társasági elnök Dolhai Istvánnak, 
a II. Kerületi Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-
jának a II. kerület kulturális életét 
meghatározó, a nemzeti identitás 
megőrzésére és hagyományaink 
ápolására is nagy hangsúlyt fektető 
intézményvezetői munkája elisme-
réseként a Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetést adományozta.

1999 augusztusában 
kezdtem dolgozni a Mar-
czibányi Téri Művelődé-
si Központban, ez volt 
az első munkahelyem, 
és azóta nem is volt más 
munkáltatóm, mint a II. 
Kerületi Önkormányzat. 
Az elmúlt most már több 
mint húsz év alatt meg-
ismertem a kerület kul-
turális életét, intézmé-
nyeit, az itt dolgozókat, 
az itt élő művészeket és 

azokat a lakókat, akik igénylik és 
támogatják a kultúrát, látogatják 
intézményeinket. Ezek az emberi 
kapcsolatok, sőt barátságok, mun-
kám legértékesebb hozadékai. 

2008-ban kaptam meg a bizal-
mat Láng Zsolt polgármester úrtól, 
hogy intézményvezetőként kezdjek 
el dolgozni a Klebelsberg Kultúr-
kúriában. Nagy köszönet érte, hogy 
rá merte bízni egy akkor induló 
intézmény vezetését egy 32 éves 
fiatalemberre. Négy évvel később 
gondolta úgy a fenntartó önkor-
mányzat, hogy egy céggé szervezi 
a kerület kulturális intézményeit 
és létrehozta a II. Kerületi Kultu-
rális Közhasznú Nonprofit Kft.-t, 
amelyhez a két művelődési köz-
pont mellett a Berczik Sára Budai 
Táncklub és a Vízivárosi Galéria is 
tartozik, és amelynek az alapítás 
óta ügyvezető igazgatója vagyok.

Jó döntésnek tartja az egye-
sítést?

Ez akkoriban tendencia volt, de 
úgy gondolom, hogy szakmailag 
és gazdaságilag egyaránt bevál-

totta a hozzá fűzött reményeket. 
Egy gazdasági egységként működ-
nek az intézmények, ugyanakkor 
mind a négy megtartotta saját 
profilját, arculatát. 

Milyen tervekkel vette át an-
nak idején az intézmény veze-
tését?

Túl akartam lépni a hagyomá-
nyos művelődési ház sztereotípi-
áján. Fontosnak tartom természe-
tesen, hogy működjön könyvtár, 
legyen klubélet, de úgy gondo-
lom, hogy a művelődési központ 
egy olyan integráló intézmény, 
amelyben az összes művészeti ág 
megjelenik. Erre az integrációra 
törekedtem úgy, hogy mindkét 
művelődési központnak legyen 
egy kiemelt profilja is. A Klebels-
berg Kultúrkúria 2010-ben meg-
kapta a befogadó színházi státuszt, 
és ezzel beléptünk a színházak 
világába, illetve nagy hangsúlyt 
fektettünk a környezettudatos 
ismeretterjesztésre. A Marczin a 
drámapedagógiának és a színházi 
nevelésnek vannak évtizedes ha-
gyományai, amit Földessy Mar-
git stúdiója tesz teljessé. Büsz-
kén mondhatom, hogy nagyon jó 
színvonalú szakmai munka zajlik 
nálunk, ami abból is látszik, hogy 
sok pályázatot sikerül elnyernünk.

Sok II. kerületben élő művész 
is gyakran és szívesen megfordul 
a művelődési központokban.

Ez számunkra és látogatóink szá-
mára is nagyon örvendetes. Állan-
dó visszatérő vendégeink Presser 
Gábor, Zorán, Ákos, akik egy-egy 
nagyobb koncert előtt gyakran pró-

munkám legértékesebb hozadékai

bálnak a Kultúrkúriában, s cseré-
be nekünk is adnak egy koncertet, 
vagy a Marczin a Kaláka együttes, 
amely szinte második otthonának 
tekinti a központot. Tudják, hogy 
számíthatnak ránk – akár forgatási 
helyszínként is – és ez a kölcsönös 
bizalom az alapja az évek óta fenn-
álló jó kapcsolatunknak.

Mind a két intézmény igazi kö-
zösségi térré lett, ahol művész és 
közönsége egyaránt otthon érzi 
magát, legyen szó színházról, 
koncertről vagy képzőművészeti 
kiállításról, ami előtt és után le-
hetőség van kávézni, beszélgetni. 
Valóban minőségi időtöltést tu-
dunk kínálni, amihez a keretet a 
kulturális programok adják. 

Mire a legbüszkébb az elmúlt 
két évtized eredményei közül?

Nem könnyű egy dolgot ki-
emelnem, de talán a legnagyobb 
eredménynek azt tartom, hogy a 
rendkívül rossz állapotú, és ak-
kor magánkézben lévő Klebels-
berg-kastélyt – számos helyi em-
ber munkájával és segítségével 
– sikerült gyönyörűen felújítani, 
és ebben nekem is lehetett egy 
kis részem. 

Mit szeretne még megvalósí-
tani?

Nagyon szeretném, ha a Mar-
czibányi Téri Művelődési Központ 
épülete is megújulna. Rengeteg 
programunk van, nagy kihasz-
náltsággal működik a ház, ráférne 
a rekonstrukció. Nagyon boldog 
lennék, ha ez az álmom is meg-
valósulhatna.

Péter zsuzsanna

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 
Latorcai Csaba (balra), az EMMI közigazgatási 
államtitkára adta át Dolhai Istvánnak
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AKINEK több tucat nagymamája van
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– Hiszek abban, hogy nincsenek véletle-
nek – állítja a fiatal terapeuta –, nekem 
az volt a sorsom, hogy sok nehézséget 
kelljen gyermekként megtapasztalnom. 
Születésem közben leállt a légzésem, 
oxigént kaptam, de sajnos kilyukadt a 
tüdőm. Kétséges volt, hogy egyáltalán 
megmaradok-e. Mozgásomban jól fej-
lődtem, ezért édesanyám nem aggódott 
az egészségem miatt. A problémák az 
iskolában kezdődtek, ott derült ki, hogy 
„diszes” vagyok, azaz diszlexiával, disz-
gráfiával és diszkalkuliával küzdöttem.

Hogyan tolerálta ezt az iskola?
Elég, ha azt mondom, hogy az érettsé-

giig tartó tizenkét év alatt tíz iskolába jár-
tam. Szerencsére édesanyám addig-addig 
kereste a nekem megfelelő tanintézményt, 
amíg meg nem találta a Gyermekek Há-
zát, ahol a 7. és 8. osztályt végeztem. 
Ez egy csodálatos hely Lányi Marietta 
vezetésével, aki megvalósította álmát, és 
létrehozta ezt az integrált, a gyermekek 

érdekeit és boldogságát szem előtt tartó 
iskolát. Annyira jól éreztem ott magam, 
hogy később, a pedagógus diplomám 
megszerzésekor Mariettánál, a Gyerme-
kek Házában végeztem a gyakorlatomat. 
Nagyon nagy adomány volt gyerekként 
és felnőttként is részt venni, belelátni az 
iskola életébe.

Mikor került kapcsolatba a 
tánccal?

Egészen kicsi voltam, három- vagy 
négyéves, amikor édesanyám beíratott 
a Budai Táncklubba. Óriási és egy életre 
meghatározó élményt kaptam ott, ami 
rengeteget segített később is, iskolai 
éveim alatt. Az  iskolában sok kudarc 
ért, és a tánc, a mozgás jelentette szá-
momra az örömöt és a sikerélményt. Ma 
is azt tanácsolom a hasonló problémákkal 
küzdő gyerekek szüleinek, hogy találja-
nak valamit, amiben a gyermek jól érzi 
magát, és abban támogassák – nekem 
ez lett a tánc.

Ami hamarosan több lett mint 
hobbi.

A táncnak rengeteg válfaját kipróbál-
tam, és egyre többet szerettem volna. 
Végül bekerültem egy táncművészeti 
szakközépiskolába, a Tálentumba, ahol 
sok mindent megtanulhattam a táncos 
műfajokról. Ott vált számomra egyértel-
művé, hogy ez lesz az én utam. Érettségi 
után – elsősorban anyai biztatásra – to-
vábbtanultam. Elsőként edzői képesítést 
szereztem, amit számos egyéb, specifikus 
képzéssel egészítettem ki, illetve pedagó-
gusdiplomát is szereztem. Érdeklődésem 
hamar azok felé a gyerekek és felnőttek 
felé fordult, akik betegségük vagy koruk 
folytán mozgásukban korlátozottak vagy 
valamilyen fogyatékkal élnek. Az foglal-
koztatott, hogy ők hol és hogyan tudnának 
úgy mozogni, hogy az számukra is élve-
zetes és hasznos legyen. Kutakodásaim 
során találtam egy amerikai szakembert, 
nála végeztem el a táncterapeuta-képzést. 

Hogyan dolgozik most?
Létrehoztam egy táncrehabilitációs 

alapítványt azzal a mottóval, hogy a tánc 
mindenkié. Az a célom, hogy valóban 
mindenki számára megteremtsem a le-
hetőséget arra, hogy mozoghasson és 
átélhesse, élvezhesse ennek az örömét, 
hiszen ehhez mindenkinek joga van. Több 
idősek otthonába is eljárok – mostanában 
természetesen szigorúan maszkban és 
a megfelelő távolságtartással tartom a 
foglalkozásokat. A tánc nemcsak fizikai 
erőnlétüknek tesz jót, depresszió ellen is 
kiváló, ami idősebb korban igen gyakori. 
Ez a mostani, járvánnyal sújtott időszak 
pedig még több nehézséget és aggodal-
mat okoz az időseknek, hiszen a legtöbb 

helyen látogatási tilalom van, és hiába 
tudják, hogy ez az ő érdeküket szolgálja, 
ettől még a hangulatuknak nem tesz jót. 
Csodát nem lehet tenni, de tény, hogy a 
mozgás a legtöbb lelki és fizikai problé-
mára jó hatással van.

Hogy néz ki egy óra?
Nagyon sokféle képesítést szereztem, 

és ezek, illetve a tapasztalataim alapján 
kidolgoztam egy saját módszert, amit 
mindig az adott személyhez vagy cso-
porthoz tudok igazítani. Az  időseknek 
tartott órákon mindenkinek van egy szé-
ke, mert sok mindent ülve gyakorolunk 
– és kerekesszékkel is részt lehet venni 
az órákon. Bemelegítéssel kezdünk, a 
balettalapokkal folytatjuk, ahol helyes 
ülést, illetve karpozíciókat tanulunk, majd 
kezdődik az izomerő építése és fejlesztése, 
amihez eszközöket is hozok. Fontos az 
egyensúly fejlesztése, mert idős korban 
már gyakori az elesés veszélye. A foglal-
kozás utolsó perceit pedig nyújtással és 
relaxálással zárjuk. Az a célom, hogy az 
idősek számára a mozgás öröm legyen 
– és ne fájdalom.

Az is lényeges tényező, hogy a résztve-
vők közösségben vannak, együtt csinálják 
a gyakorlatokat, amit utána megbeszél-
hetnek. Az órákon sokat viccelődünk, ami-
től már jobb kedvre derülnek, és érződik 
a foglalkozás jótékony hatása. Mindig jó 
viszony alakul ki közöttünk, azt szoktam 
mondani, hogy nekem több tucat nagy-
mamám van. Nagyon jó érzés, amikor 
óra végén megköszönik a foglalkozást, 
megölelnek, megpuszilnak (most épp 
sajnos ezt nem lehet), összemosolygunk, 
és tudom, hogy nekik is, nekem is nagyon 
jót tett az elmúlt egy óra.

Említette a Budai Táncklubot,
a Gyermekek Házát. Mi köti még 

a II. kerülethez?
Szinte az egész életemet a II. kerü-

letben töltöttem. Adyligeten nőttem fel, 
az ottani, nemrég gyönyörűen felújított 
játszótér meghatározta a gyerekkoromat. 
Rengeteg élmény fűz oda, ma is nosztal-
gikus érzések töltenek el, ha arra járok. 
Nagyon kedves emlékeim vannak a Frer 
cukrászdáról is, ahová sokszor beültem 
tanulni, miközben finomabbnál finomabb 
sütiket majszoltam. Az egész kerületet 
nagyon szeretem, mert biztonságos, csa-
ládias, természetközeli, a zöldterületeknek 
köszönhetően jó levegőjű – öröm itt élni 
gyermeknek, idősnek egyaránt. 

Éppen ezért tenne boldoggá, ha segít-
hetném és támogathatnám a kerületieket 
oly módon, hogy az itteni idősottho-
nokban vagy gondozási központokban 
is tarthatnék foglalkozásokat, és a II. 
kerületi időseknek is elhozhatnám a 
tánc örömét. 

Péter zsuzsanna

tótH sára mozgás- és táncteraPeuta 
élete oxigénhiánnyal indult, ami iskolás éveiben írás-, olvasás- 

és számolási zavarokhoz vezetett. talán ez a nehéz kezdet ébresztette 
fel benne a hátrányos helyzetűek iránti empátiát, aminek következtében 

ma időseknek, mozgásukban korlátozottaknak, illetve fogyatékkal élő 
gyermekeknek tart táncrehabilitációs foglalkozásokat.
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munka és magánélet között?
Hogyan tartható egyensúly

Az online eseményt ezúttal is Őrsi Gergely, a II. 
kerület polgármestere nyitotta meg, aki el-
mondta, hogy ez az alkalom visszakanyarodik 
a beszélgetéssorozat eredeti ötletéhez, amely-
nek középpontjában a nők társadalmunkban 
elfoglalt helyzete szerepelt. – Mindannyian 
egyensúlyra törekszünk – hangsúlyozta a pol-
gármester –, olyan egyensúlyra, ami lehetővé 
teszi, hogy minőségi időt töltsünk szerette-
inkkel, megvalósíthassuk álmainkat, tegyünk 
közösségünkért és elvégezzük feladatainkat.

A munka és a család közötti egyensúlyozás 
ma már nemcsak a nők privilégiuma. A há-
rom kamaszt nevelő Juvancz Beáta szerint a 
férfiak is egyre inkább törekszenek arra, hogy 
kivegyék a részüket az otthoni munkából. Be-
átának sok főnöke van, leginkább külföldön, 
akinek mind meg kell felelni – ez a multik 
világa – mondta. Fegyelmezettnek kell lenni 
és előre tervezni, ez ad némi szabadságot és 
könnyíti meg a hétköznapokat. Beáta elárulta, 
hogy a legjobb gondolatai hajnalban támad-
nak, és nem kis dilemmát okozott neki koráb-
ban, hogy ezeket elküldje-e munkatársainak 
ilyen korai időpontban, mert nem akarta, 
hogy úgy érezzék, azonnali választ vár. Mint 
mondta, ki kell alakítani egy közös rendszert, 
amiben mindenki jól érzi magát, és amit min-
denki betart. Főnökként legfontosabbnak a 
bizalmat nevezte és azt, hogy tudatában le-
gyen, viselkedése a többiek számára is irány-
adó. – Nem tudnék hiteles lenni, ha semmit 
nem árulnék el az életemről – vélekedett az 
ügyvezető, és hozzátette: a kommunikációnak 
és a tetteknek összhangban kell lenniük. Egy 
vállalat célja, hogy jól működjön, ami azon-

ban korántsem a munkaórák mennyiségétől 
függ. A járvány sok mindent megváltoztatott, 
például azt is, hogy home office esetén nem 
látjuk, munkatársaink, beosztottaink meny-
nyi időt töltenek otthon munkával. Létezik 
már olyan szoftver, mesélte, ami folyamato-
san képes monitorozni a számítógépet, vagy-
is egy főnök nemcsak akkor látja, hogy mivel 
foglalkozik a beosztott, ha elsétál az asztala 
mellett és rápillant a képernyőjére, hanem a 
nap minden pillanatában – de ezt szerencsére 
még nem használják.

Bánfalvi Eszter színművész egyszerre lett 
szabadúszó és édesanya. Számára a legna-
gyobb gondot az idő jelenti, mert sokszor 
nem elég a nap 24 órája. A  technikát nagy 
segítségnek nevezte, hogy mindig elérhető 
legyen, bár, mint fogalmazott, a gyerek nagy 
hatalom, mellette bátrabban nem veszi fel a 
telefont. Az ő számára is kulcsfontosságú té-
nyező a bizalom, amivel sohasem él vissza. 

Úgy érzi, ketté tudja választani a munkát és 
a családot, de ez csak akkor működik, ha mi-
nőségi időt tölthet mindkettővel. 

Koniorczyk Borbála szerint a vállalkozói 
lét rugalmas, aminek számos előnye van. 
Az  egyensúlyt ugyanakkor nem lehet nap, 
mint nap megteremteni, éves szinten kell 
tervezni lazább és feszesebb időszakokkal, 
amelyekre előre felkészülhet a vállalkozó és 
a családja is. A telefonokat mindig felveszi, 
de hétvégén nem néz e-mailt. Borbála sze-
rint „forintosítható” a kiegyensúlyozottság, 
hiszen ha valaki nincs jól a csapatból, az sok 
energiát elvisz a többiektől is. Szerinte az a 
legfontosabb, hogy csak olyasmit vállaljunk 
el, amit szívesen teszünk, ne akarjunk meg-
felelni minden elvárásnak, és ne húzzunk 
magunkra felesleges feladatokat. „Üres kan-
csóból nem lehet vizet önteni” – foglalta ösz-
sze frappánsan az egyensúlyteremtés fontos-
ságát. Péter zsuzsanna

Kísérletező kedv címmel csoportos képzőművészeti kiállítás nyílt a lénIa 
galérIában, igaz a járványveszély miatt közönség nélkül. A tárlaton tizen-
három művész kísérletező kedvét szemlélhetjük meg munkáikon keresztül. 
A virtuális megnyitóról videó is készült, amit a galéria YouTube csatornáján 
lehet megtekinteni. A műveket Molnár Eszter művészettörténész hozza kö-
zelebb a látogatóhoz (1021 Széher út 74.).
a budaI kéPzŐműVész egyesület (buket) is online kiállítást szervezett. 
Az Őszi tárlat – Nyári élményeink című tárlaton 23 alkotó fogalmazta képbe 
és osztja meg a közönséggel a nyár legszebb pillanatait. A kiállítás a BUKET 
honlapján (www.buket.hu) tekinthető meg, a Programok – 2020 alatt.

Erre a kérdésre kereste a választ a II. Kerületi 
Önkormányzat, az Átrium és a Friedrich 
Ebert Alapítvány közös, Védett tér elnevezé-
sű programsorozatának legutóbbi beszélge-
tése, amelyben Veiszer Alinda irányításával 
Bánfalvi Eszter színművész, Juvancz Beáta 
ügyvezető és Koniorczyk Borbála vállalkozó 
osztotta meg gondolatait, tapasztalatait.

kIállítások
a VIrtuálIs térBEn
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Bánfalvi Eszter, Koniorczyk Borbála, Juvancz Beáta
és a beszélgetést vezető Veiszer Alinda
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a II. kerületI kulturálIs közHasznú nonProfIt kft. intézményei-
ben – Klebelsberg Kultúrkúria, Marczibányi Téri Művelődési Központ, 
Berczik Sára Budai Táncklub, Vízivárosi Galéria – az új járványügyi 
szabályok értelmében november 11-én, szerdán 0 órától általá-
nos rendezvénytilalom lépett életbe. Ettől az időponttól kezdve 
valamennyi meghirdetett rendezvény elmarad, és a dolgozókon 
kívül más nem tartózkodhat az intézményekben.

Az intézmények további rendelkezésig ügyeleti rendszerben működ-
nek, hétköznapokon 8–16 óráig. Ez idő alatt a kollégákkal telefonon 
vagy e-mailben tudnak kapcsolatba lépni. Az előre megváltott belé-
pőket a következők szerint váltják vissza december 11-ig:

• A jegy.hu online felületén vásárolt belépők árát az Interticket va-
lamennyi vásárlónak visszautalja. További teendő nincs.

• Az Interticket-hálózat jegyirodáiban vásárolt belépők az Intertic-
ket online felületén a következő linken válthatók vissza: www.jegy.
hu/ jegyirodaivisszavaltas. Ez a lehetőség december 11-ig érvényes, és 
a bank ezután fogja visszautalni a belépő árát.

• Az intézményekben vásárolt belépőket a korlátozás idején nincs 
lehetőség személyesen visszaváltani, csak a korlátozások feloldása 
után. A belépők árának banki átutalással történő visszaigénylésére 
lehetőséget biztosítanak. Kérik, hogy aki ezt a megoldást választja, az 
a belépőkről készült fotót és a bankszámlaadatait küldje el az apjok. 
gabriella@marczi.hu e-mail-címre!
a berczIk sára budaI táncklub az életbe lépett új rendelkezé-
sek alapján a november 11. – december 10. közötti időszakban 
tanítási szünetet tart (1027 Kapás utca 55., tel.: (06 1) 201-7992 
budaitancklub@ marczi.hu).
a VÍzIVárosI galérIa a járványügyi korlátozásokhoz igazodva de-
cember 10-ig zárva tart. Amennyiben nem következik újabb korlátozás, 
ezután a novemberi kiállítás – Havasi József gyűjteménye – meghosszab-
bított nyitva tartással december 17-ig megtekinthető lesz. A decemberi 
kiállítást – Első Magyar Látványtár: Örökségvédelem – várhatóan 2021 
áprilisában láthatja a közönség.

Aktuális információ: www.vizivarosigaleria.hu www.facebook. 
com/galeria.vizivarosi. A korábbi kiállítások fotó- és videóanyagait a 
honlapon a „Fotódokumentáció” és a „Videók” menüpontok alatt, 
illetve a galéria Youtube-csatornáján lehet megtekinteni, ahol érde-
kes ismertetőanyagok, valamint videóinterjúk találhatók a kiállító 
művészekkel, művészettörténészekkel egyes kiállítások kapcsán (1027 
Kapás utca 55.).
a bartók béla emlékHáz tájékoztatása. A Magyarországon életbe 
lépő járványügyi intézkedésekkel összhangban november 11-től 
előreláthatólag 30 napig, december 11-ig a Bartók Béla Emlékház 
épülete bezár, a Bartók Emlékkiállítás zárva tart. A koncerteket 
online közvetítik Facebook-oldalukon. A koncertek videófelvételeit 
megtalálhatják a www.facebook.com/bartokemlekhaz/live/ címen 
és az emlékház YouTube-csatornáján.

A programokra a jegyárusítás további döntésig szünetel. Az érdeklő-
dőket arra kérik, hogy kövessék figyelemmel a weboldalt (bartokemlek-
haz. hu) a várható nyitással és a programokkal kapcsolatban, és hogy 
iratkozzanak fel a Bartók Emlékház YouTube-csatornájára. Az elmaradt 
koncertekre online megvásárolt jegyek árát a jegy.hu visszatéríti (1025 
Csalán út 29. (06 1) 394-2100, info@bartokemlekhaz.hu).
a ksH könyVtár is zárva tart. A jelenlegi járványügyi helyzetre való 
tekintettel a KSH Könyvtár november 11-től nem fogad olvasókat, 
személyesen igénybe vehető nyilvános szolgáltatásait visszavonásig 
felfüggeszti. A kölcsönzési határidő telefonon, e-mailben vagy az 
online katalóguson keresztül – ameddig szükséges – több alkalom-
mal meghosszabbítható. A szolgáltatások felfüggesztésének idejére 
késedelmi díjat nem számítanak fel. A születésnapicsomag-szolgál-
tatás telefonon vagy e-mailen keresztül továbbra is rendelhető, 
a már elkészült kiadványok – előzetesen egyeztetett időpontban 
– a könyvtár portáján átvehetők. A könyvtár kiadványai – szintén 
előre egyeztetett időpontban – továbbra is megvásárolhatók sze-
mélyesen a könyvtárban (1024 Keleti Károly utca 5.).

Kedves látogatóink!

Legtöbben talán A fekete vá-
ros című televíziós sorozatból, 
valamint a Lőcsei fehér asszony 
című regényből szerezhették első 
ismereteiket arról, hogy létezett, 
létezik a Szepesség, bár „kiürült”, 
mert hajdani nemzettársaink 
nagyrészt elhagyták őseik föld-
jét – emelte ki Tankó Attila.

A valóságban él és virul: Kés-
márk, Igló, Podolin – és még so-
rolhatnánk gyönyörű városait. 
A felvidéki városok történelmi 
magját az elmúlt évtizedekben 
felújították, műemlékeit res-
taurálták, és mára valóban ked-
velt turistacélpontok lettek, az 
UNESCO által is elismert kulturális 
örökségeket felvonultató régió 
vált belőlük. A települések hát-
terében pedig ott a Magas-Tátra.

2017-ben dr. Berzeviczy Klára, 
dr. Lökös Péter – a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem germanista 
tanárai – és Czenthe Miklós, az 
Evangélikus Országos Levéltár 
igazgatója irányításával a hall-
gatók létrehozták a reformáció 

500. évfordulójának tiszteletére 
a Szepesség és a reformáció című 
kiállítást, melynek egyik ötletgaz-
dája és logisztikai irányítója dr. 
Avar Gábor, kerületünk polgára 
volt. A kiállítás megalkotásában 
tevékeny szerepet vállalt a Dr. 
Genersich Antal Alapítvány is, 
amelynek hazai és kárpát-me-
dencei jószolgálati működéséről 
a Budai Polgár oldalain is több 
ízben beszámoltunk.

A kiállítás fővédnöke Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes.

A korábban már több hely-
színen bemutatott kiállítás no-
vember végén újra látható lesz 
Budapesten. Igaz, ezúttal kissé 
rendhagyó módon – alkalmaz-
kodva a járványhelyzethez – a 
posztereket a Marczibányi Téri 
Művelődési Központ és a Mar-
czibányi Sportcentrum hátsó ke-
rítésén helyezik el.

A kiállítás a II. Kerületi Önkor-
mányzat támogatásával valósul 
meg, várhatóan december 10-ig 
tekinthető meg.

Rendhagyó szabadtéri kiállítás hívja fel a figyelmet a Felvidék 
kincseire a Marczibányi téren – tájékoztatta lapunkat dr. Tankó 
Attila, az MTA doktora, a Dr. Genersich Antal Alapítvány titká-
ra, a kiállítás szervezője.

Szepesváralja, háttérben Közép-Európa
egyik legnagyobb vára

Szepes vármegye

A történelmi Magyarország ékszerdoboza
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Hogy kerülnek ide az erdőbe ezek a parkolók? És 
mivégre vannak itt, ahol semmi nagy kulturális, 
üzleti vagy bármilyen más létesítmény nincs, 
ami ennyi autós embert vonzana?

A rejtély feloldására már többféle magyarázat 
született az erre járók közt. Van, aki úgy tudja, hogy 
– részben a közeli Hármashatár-hegy bunkereivel 
is összefüggő – katonai, de legalábbis polgári vé-
delmi létesítmény elhagyott nyomai ezek. Mások 
szerint a parkolók az 1969-es öttusa-vb közönsége 
számára épültek: a közeli vitorlázórepülő- téren 
volt ugyanis a futószámok helyszíne. Légvonalban 
az valóban nincs messze, de ha valaki a térképen 
a szintvonalakra is ránéz, vagy egyszerűen kisétál 
és lepillant a csodálatos panorámájú Újlaki-hegy 
oldalából, hamar rájöhet, hogy ez nem valószínű: 
elég komoly szintet kellett volna megmásznia a 
kedves nézőknek visszatérőben az autójukhoz. 
(Arról nem is beszélve, hogy ebben a korszakban 
messze nem volt annyi autó, a közönség döntő 
többsége a tömegközlekedést használta, és a hű-
vösvölgyi végállomástól gyalogolt.)

De akkor mégis, mi ez? Valószínűleg egy nem 
eléggé előkészített terv kései torzója. A szálak 
a hatvanas évek közepére vezetnek. A főváros 
Városrendezési és Építészeti Osztálya előterjesz-
téssel fordult a Tanács Végrehajtó Bizottságá-
hoz. „Budapest természeti adottságai, hegyvidék, 
erdő, a Duna melletti területek hétvégi-házas tele-
pek kialakítására igen kedvező lehetőséget nyújta-
nak” – vezették fel a problémát. „A hétvégi-házas 
üdülőtelepek kialakításának szükségessége egyre 
jobban jelentkezik, ezt bizonyítja az is, hogy – en-
gedély nélkül bár, de – több üdülő jellegű település 
alakult ki, pl. a Petneházy-réten, Ady-ligeten stb.” 
Az emberek a szűkös ötvenes évek után a pu-
huló Kádár-korszakban kezdtek egy kicsit jobb 

anyagi viszonyok közt élni, egy kicsivel több sza-
badidővel rendelkezni (igaz, a munkahét hosz-
sza ekkoriban még 48 óra volt, csak 1967-ben 
változott heti 44-re). Egyre nagyobb társadalmi 
igény mutatkozott a saját ingatlanra, meg egy 
„kis független nyugalomra”, ahol a hét fára-
dalmait ki lehet pihenni. A bizottság aggódva 
figyelte a folyamatot: „a spontán, városképileg, 
városszerkezetileg igen kifogásolható módon létesülő 
hétvégi-házas telepek kialakításának megelőzése-
képpen célszerű szervezett módon, a megfelelő he-
lyen, a szükséges közművek biztosításával, egységes 

terv alapján – az OTP esetleges bevonásával – hétvégi 
üdülőtelepek létesítése.”

Jó, de hol? Például a Szép-völgyben (és még a 
XX. kerületi Malomszigeten, a XI. kerületi Kama-
raerdőben és Rupp-hegyen stb.). A II. kerület-
hez tartozó 18,25 ha nagyságú terület ekkoriban 
háromnegyed részben állami, egynegyed rész-
ben – némiképp meglepő módon – magántu-
lajdonban volt, műveletlen vagy mezőgazdasági 
művelés alatt álló földnek számított. Minden 
tekintetben alkalmasnak látszott arra, hogy a 
város új víkendtelepe jöjjön itt létre: a Fenyő-
gyöngyénél levő autóbuszmegállótól 5-10 perces 
sétával elérhető, fekvése eszményi (nem hiába 
nevezték el régen Schönthalnak, azaz magyaro-
sítva Szép-völgynek), és úgy tűnt, a közműveket 
is viszonylag gazdaságosan ki lehet itt építeni. 
A tervek szerint teraszosan nagyobb egységeket 
kívántak kialakítani, a házakat egy-egy bokorba 
rendezve: így több mint 300 hétvégi háznak jutott 
volna itt hely. A víkendtelep kinézetének egysé-
gességét pedig az szavatolta volna, hogy csak né-
hány típustervből választhattak a tulajdonosok.

Ha a Szépvölgyi úton a Fenyőgyöngye után 
továbbhaladunk, jobbról egy ideig még ta-
karos házak és kertek kísérnek. Aztán ezek is 
elmaradnak, viszont balra is, jobbra is leágazik 
egy-egy út a fák között. Ha bekanyarodunk, 
némiképp meglepő kép fogad: vízszintes, 
tágas, murvás parkolókat találunk, összesen 
hatot (balra is, jobbra is hármat).

– avagy a rejtélyes
Szépvölgyi úti

parkolók nyomában

 

Az egykori
övezet terve

Néhány típustervből
választhattak volna a vásárlók
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állapot
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A szépen induló terv kivitelezése már 1968-
ban megindult – igaz, aztán évekig húzódott is. 
Ekkor, nagyjából 1968 és 1970 közt készült el 
a ma is látható út és annak leágazásai, a vízel-
vezető árkok, az utóbb parkolóként használt 
központi placcok, amelyek egy-egy üdülőház-
bokor központi területét jelentették volna; és 
kiépült bizonyos mértékig a vízhálózat néhány 
eleme is.

A Fővárosi Ingatlanközvetítő vállalat 1968- 
ban meg is kezdte a telkek értékesítését: a nagy 
érdeklődést mutatja, hogy alig két hónap alatt 
91 telket el is adtak. Ekkor azonban kavics ke-
rült a gépezetbe: az illetékes Köjál nem adott 
engedélyt arra, hogy a háztulajdonosok egyé-
ni vagy közös szennyvízszikkasztókat, emész-
tőgödröket építsenek a telkükre, és egy helyi 
szennyvíztisztító telep kiépítéséhez se járultak 
hozzá. Az ok: a hidrogeológiai felmérések sze-
rint a terület kulcsfontosságú az ivóvízbázis és 
a termálvizek védelme tekintetében. Így aztán 
nem lehetett a vizet sem bevezetni a házakba, 
maximum „űrgödrös árnyékszéket”, köznapi 
nevén pottyantós budit állíthattak fel a tulaj-
donosok. A Köjál csatornázást írt elő, ennek 
költsége azonban az elkészült tervek alapján 
közel 30 millió Ft lett volna – akkori viszonyok 
mellett igen tetemes összeg. (Összehasonlí-
tásul: egy telek, egyébként magasnak számító 
négyszögölenkénti ára 500 Ft volt, azaz kb. 139 
Ft-ba került egy négyzetméter.)

1968 augusztusában le is állították az értékesí-
tést. Patthelyzet alakult ki: a tulajdonosok, akik 
ekkor már telket vettek itt, nem kaptak építési 
engedélyt, hisz nem volt megoldva a szennyvíz-
elvezetés. És rövid távon nem is volt rá remény, 
hogy ez megoldódik.

Vég nélkül tartó tanácskozások következtek ez-
után: a bizottság próbálta menteni a menthetőt. 
A terület alsó, a Fenyőgyöngyéhez legközelebb 
eső részére próbálták szűkíteni a problémát, a 
tulajdonosoknak kártérítést vagy cseretelket 
ajánlottak itt, miközben keresték a felelősöket 
és a terület egyéb hasznosításának lehetőségét is. 
A mentőötlet az lett, hogy ha mindenképp csa-
tornát kell építeni a Szépvölgyi út alatt, legyenek 
a mai parkolók területén nagyobb társasházak 
(kb. 800 lakással számoltak), vagy – későbbi öt-
let szerint – ifjúsági szálláshelyek.

De aztán nem lett semmi. A telep eredeti te-
rületéből csak az említett legalsó kis rész népe-
sült be, melynek csak jóval később oldódott meg 
a csatornahálózatba való bekötése. A tervezett 
nagy víkendtelep többi részét pedig szép lassan 
elkezdte visszahódítani a természet. Az egykori 
placcok megmaradtak titkos találkahelynek, il-
legális autómosó- és szemétlerakóhelynek, haj-
léktalantanyának, siklóernyős kiindulópontnak.

A terület, ahogy arról nyáron már hírt ad-
tunk, most megújulás előtt áll: az Európai Unió 
INTERREG programjának támogatásával a 16 
hektáros területen tanösvényt alakítanak ki. 
Az előkészítő munka már zajlik a Fővárosi Ön-
kormányzat és a II. kerület összefogásával, a ki-
vitelezést a Főkert Zrt. fogja végzi. Így hamarosan 
rácsodálkozhatunk újra, mennyire szép völgy is 
a Szép-völgy.

Viczián zsóFia

Melczer Károly 1879. október 10-én szüle-
tett Óbudán, szülei, idős Melczer Károly és 
Král Mária házmesterek voltak. Tanulmányai 
befejezése után Aigner Sándor műépítész 
irodájában dolgozott tervezőként és építés-
vezetőként. 1907-ben önálló építész, építési 
vállalkozó lett, a szegedi Fogadalmi templom 
és számos középület, bérház, villa tervezésé-
ben és kivitelezésében működött közre. Bár a 
család hamarosan a Ferencvárosba költözött, 
Melczer 1915 nyarán a II. kerületben vette el 
feleségét, Fenyves Róza háztartásvezetőt, aki 
a Margit körúton élt édesanyjával.

Első otthonukat a Ferenc körút 14. szám alatt 
rendezték be, melyet 1929-ben a Színházi Élet 
is bemutatott mint a „túlkonzervatív” és a „túl-
modern” harmóniáját:

„…szinte furcsának tetszik, hogy a kettő közütt 
talpán áll a harmadik is […] Melczer Károly építész 
lakása, aki évtizedeken át mindazt összegyűjtötte, 
ami neki kedves és értékes volt, színes és helyénvaló, 
antik és modern, saját egyéni ízlése szerint megta-
lálván minden tárgynak a maga szobáját, helyét 
és szögletét”.

Az akkorra már túlzsúfolt lakás helyett 1938 
szeptemberében Melczer Károly feleségével 40 
ezer pengőért megvásárolta özvegy Tomasits Fe-
rencné Letzl Stefániától a Bimbó út 37. szám alat-
ti telek alsó felét, a felső, nagyobbik rész pedig 
Asbóth Oszkárné tulajdonába került.

Az építési vállalkozó saját terve alapján és cége 
kivitelezésében két év múlva elkészült a modern 
stílusú, lapostetős, tágas és világos, bár kis-
sé erődítményszerű családi ház. A formabontó 
villáról a Tér és Forma közölt cikket:

„Mindig érdekes feladat, ha egyetlen épületben 
különböző természetű és rendeltetésű, de mégis 
szervesen összetartozó és egymásba kapcsolódó he-
lyiségeket és helyiségcsoportokat kell egybeépíteni. 

Melczer Károly (1879–1965) építész nap-
jainkra annyira feledésbe merült, hogy 
szinte ismeretlen a neve és a munkássága. 
Pedig saját tervezésű Bimbó úti villáját 
annak idején felmagasztalta a szakiroda-
lom, tizenhat évig lakott ott, amíg el nem 
űzte a Rákosi-rendszer…

E feladatkör egyik érdekes változatát próbálta meg-
valósítani saját céljai számára Melczer Károly, ami-
kor a széles Bimbó-utca mentén felépítette házát, 
amelynek legalsó emeletsorán helyezte el vállalati 
irodáját, garageait és a ház gazdasági helyiségeit, 
míg a kerthez képest földszintes emeletsorra és a leg-
felső emeletre egy-egy nagyszabású lakást tervezett 
és épített. Különösen az alsó emeletsor kihasználása 
ügyes […] egy esetleges második emelet magasba 
nyúlását tette elkerülhetővé.”

A négy hálószobás, hallos, két fürdőszobás tu-
lajdonosi lakás valóban impozáns hatást keltett a 
maga korában, a kertre nyitott ebédlővel, szalon-
nal és az úriszobával. Ugyanakkor építésztársai 
Melczer szemére vetették, hogy a legmodernebb 
irányzatot követő villát a Ferenc körútról átho-
zatott, drága, igényes, de mégis elavult bieder-
meierrel és egyéb „szedett-vedett” bútorokkal 
rendezte be.

A hetvenhét éves Melczert és feleségét 1956- 
ban kilakoltatták saját házából, ahonnan a XI. 
kerületi Zsombolyai utca 13. szám alá költözött.

Melczer Károly 1965. január 17-én hunyt el. 
A Bimbó úti épületet a II. kerületi Tanács több 
lakásra osztotta, de homlokzata megőrizte ere-
deti jellegét. Utcaszintjén évtizedek óta a Novoth 
család autó- és gumijavító szervize működik.

Verrasztó gábor

Melczer Károly bútorai
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II. kerületi
rendőrkapitányság

(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.)
Telefon: (06 1) 346-1800

körzeti megbízotti ügyeleti
mobiltelefonszám:

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

megbízottnál van.
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet 

esetén továbbra is

a 107-es vagy a 112-es 
segélyhívószámot kell hívni.

Városrendészet
Ingyen hívható zöldszám: 

(06 80) 204-965
(24 órás ügyelet)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a fővárosi polgárok érdekében vagyonvédelmi és bűnmeg-
előzési tanácsokkal is szeretne segíteni, hogy a lakosság még inkább biztonságosnak érezhesse 
a fővárost. Akár egy-egy dolog megváltoztatásával, picivel több odafigyeléssel szinte anyagi be-
fektetés nélkül is tehetünk azért, hogy lakásunk, ingatlanunk még védettebb legyen.

A fővárosi rendőrök arra kérnek mindenkit, hogy látogasson el a www.karmegelozes.hu oldal-
ra, de hasznos tanácsokat találnak a HázŐrző alkalmazás révén is, ami a hazorzo.bunmegelozes. 
info/ oldalon, illetőleg a playstore, vagy az appstore kínálatában található meg.

Hasznos tanácsok a fővárosi rendőröktől

• Mielőtt útnak indulunk, ellenőrizzük a gumi-
abroncsok állapotát, a megfelelő nyomást, a 
bordázat mélységét.
• Itt az idő, hogy előkészítsük vagy beszerez-
zük a téli gumiabroncsot.
• A láthatóság jegyében ellenőrizzük a vilá-
gítóberendezések működését, és rendszere-
sebben tisztítsuk a lámpák búráját. A nyirkos, 
nedves időben hamarabb koszolódnak.
• Mindig legyen ablakmosó folyadék a tartály-
ban. Érdemes már téli folyadékot beszerezni.
• Jól töröl az ablaktörlő lapát? Nem csíkoz? 
Nem ugrál? Nem marad opálos az üvegfelület?

A Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület köszönetet mond mindazoknak, 
akik rendelkeztek az adó 1%-ról, tá-
mogatva a társadalmi szervezetek va-
lamelyikét. A Ruszti úti tűzoltó-egyesü-
let részére 407 843 forintot ajánlottak 
fel. Az összeg többek között a tűzoltók 
védősisakjainak cseréjéhez nyújtott 
nagy segítséget.

A tűzoltó-egyesület október 28-án 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságon átvette a BM OKF – Magyar 
Tűzoltó Szövetség pályázatán elnyert 
két öltözet tűzoltó védőruhát, és egy 
olyan benzinmotoros fűrészt, ami a 
magasban lógó ágak eltávolítására 
alkalmas. A mintegy egymillió forint 
támogatásból közel kétszázezer fo-
rintért szolgálatellátás során viselt 
gyakorlóöltözetet is vásároltak.

mellékéPület kaPott lángra
Kigyulladt egy melléképület Pesthidegkúton 
október 29-én éjjel. Szerencsére a tüzet az 
utcáról időben észrevették, a tulajdonos 
pedig egy kerti slaggal megkezdte az ol-
tást, így a lángok nem terjedtek tovább, és 
személyi sérülés sem történt. Az esethez a 
II. kerületi hivatásos tűzoltókat és a rózsa-
dombi önkéntes tűzoltókat is riasztották. 
A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás 
fogja megállapítani.

II. kerületI balesetben
megHalt egy motoros 
Eddig tisztázatlan körülmények között no-
vember 10-én 20 óra 5 perc körül egy taxi 
és egy robogó ütközött össze a Kacsa és a 
Horvát utca kereszteződésénél. A baleset-
ben a kismotort vezető férfi olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen 
életét vesztette. A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság vizsgálja a baleset körülményeit, a 
helyszínelés ideje alatt a rendőrök a gépjár-
műforgalmat a környező utcákba terelték.

Az őszi időjárási viszonyok, a rövidebb nap-
palok, az esős, ködös, párás idő több figyel-
met követel a gépjárművezetőktől, akik már 
indulás előtt sokat tehetnek a biztonságos 
közlekedésért.

• Legyünk sokkal óvatosabbak lakott terüle-
ten, a zebráknál, főleg az iskolák környékén! 
A hidegebb időben előkerülnek a kapucnis 
kabátok, ami csökkentheti a gyalogosok ki-
látását.
• Csökken a fékút a nyirkos, sokszor avarral 
vagy sárral szennyezett útfelületen.
• A tél közeledtével a szürkület, a sötétedés, 
fokozott figyelmet követel a sofőröktől.
• A ködfényszórót és hátsó helyzetjelző köd-
lámpát csak indokolt esetben szabad hasz-
nálni.
• A gyalogosok viseljenek olyan ruházatot, 
ami sötétben is jobban látszódik, ez adott 
esetben életet menthet.
• A gyalogátkelőhelyen közlekedők még 
az elsőbbség tudatában is legyenek sokkal 
körültekintőbbek.

Köszönik a támogatást
az önkéntes tűzoltók

ŐSSzEl IS BIztONSáGBAN Az utAKON
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Egyházi vezetők rendelkezései
a járványhelyzet miatt

Három év haladék
a kutak engedélyezésére

A járványhelyzet romlása miatt a magyar katolIkus PüsPökI konferencIa 
november 9-én újabb közleményt adott ki, mely visszavonásig érvényes a latin szertar-
tású egyházmegyékre. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen 
fontosak, ezért azokat továbbra is nyitva tartják. Szentmisék úgy végezhetőek, hogy a 
hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Az Esztergom–Budapes-
ti Főegyházmegyére Erdő Péter bíboros a következő kiegészítő rendelkezését hozta: 
• A közelgő adventre és karácsonyra tekintettel, a tavasszal meghirdetett feltételekkel 
általános feloldozás adható. Ilyenkor is szükséges a hívők részéről a bűnbánat és a súlyos 
bűnök mielőbbi személyes megvallásának szándéka. • A plébániákon a közösségi prog-
ramokat és oktatást fel kell függeszteni, illetve, ha lehetséges, online közvetítéssel kell 
pótolni. •A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést kapnak 
mindazok, akiknek a részvétel bármilyen nehézséget vagy kockázatot okozna.• A fele-
lős lelkipásztorok (plébánosok, plébániai kormányzók, templomigazgatók) a szentmisék 
rendjét a helyzetnek megfelelően alakíthatják.

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban 
a magyarországI református egyHáz Zsinatának Elnöksége a következő ké-
réssel fordult a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé: kérik, hogy további 
intézkedésig az egyházközségek november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen 
érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, 
jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, 
presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, 
tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

a magyarországI eVangélIkus egyHáz Püspöki Tanácsának tagjai pásztor-
levélben fordultak a gyülekezetekhez. A rendkívül nehéz és egyre súlyosabbá váló 
járványhelyzetben a Magyarországi Evangélikus Egyház továbbra is a Krisztustól kapott 
küldetést, az ige hirdetését tartja elsődleges feladatának. „Templomaink Isten vigasztaló 
jelenlétét fejezik ki. Ezért azokat a krízis idején sem zárjuk be és a bátorító, reménységet 
adó igehirdetések lehetőségét – kizárólag az alábbi feltételek szigorú betartásával – 
fenntartjuk.” Határozottan kérik, hogy nyilvános istentiszteletet csakis ott szervezzenek, 
ahol az a hatályos állami és önkormányzati védelmi intézkedésekkel összhangban, a 
templom mérete vagy a gyülekezet kicsi létszáma miatt biztonságosan, egymás iránti 
felelősséggel megtartható. Az alkalmakon a járvány terjedése szempontjából különösen 
veszélyes éneklés és úrvacsoraosztás nem megengedett. Abban az esetben, ha a gyü-
lekezet elnöksége úgy ítéli meg, hogy a tárgyi vagy személyi feltételek nem adottak a 
védekezési szabályoknak megfelelő istentiszteleti alkalom megtartásához, javasolják a 
személyes találkozással járó istentiszteleti alkalmak elhagyását, azok online megtartását. 
Kérik, hogy gyülekezeti hétközi alkalmakat sehol ne tartsanak személyes jelenléttel.

a magyarországI sajátjogú metroPolItaI egyHáz a keleti rítusból faka-
dó különbségek miatt saját, de a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz hasonló tartalmú 
iránymutatást tett közzé, amely igazodik a magyarországi egészségügyi előírásokhoz, 
s azok változása esetén további részletezés várható. A járvány okozta rendkívüli hely-
zetben lélektani és lelki szempontból a templomoknak különösen is kiemelt szerepük 
van. Ezért amikor arra lehetőség van, a templomaikat nyitva tartják, a szertartásokat a 
megszokott időkben végzik, csupán a virrasztási szertartásokat igazítják az esti kijárási 
korlátozásokhoz. A szent helyek látogatásakor természetesen be kell tartani a hatósági 
előírásokat. A karácsonyi böjt időszakában különösen ügyelni kell arra, hogy a bűnbánati 
leborulások után kézzel ne érintsük a szájnyílást, az orrot, a szemet. Akár szertartás 
közben is lehet és érdemes használni a kihelyezett fertőtlenítőket. Az Evangélium, a 
Szent Kereszt és az ikonok csókolásától sajnos továbbra is tartózkodni kell. Az idősebb, 
gyengébb immunrendszerrel rendelkező, illetve más betegségben szenvedő híveket 
saját érdekükben arra kérik, hogy most egy ideig inkább ne jöjjenek el a szertartásokra.

a frankel zsInagóga közössége március óta a járvány következtében átmenetileg 
átköltözött a virtuális térbe és online működik. Mindennap délután a Zoomon tartanak 
találkozót, és ott köszöntik minden péntek este a Sábátot, amit a Facebookon is lehet 
követni Verő Tamás rabbi oldalán.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény értelmében 
mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a lé-
tesítő, aki 2018. január 1-jét 
megelőzően vízjogi engedély 
nélkül, vagy engedélytől elté-
rően létesített vízkivételt biz-
tosító vízi létesítményt abban 
az esetben, ha a vízjogi fenn-
maradási engedélyezési eljá-
rást 2023. DECEMBER 31-ig 
kérelmezi, és az engedély meg-
adásának feltételei fennállnak 
– tájékoztatta lapunkat a II. 
kerületi Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Igazgatóság Környe-
zetvédelmi Osztálya.

Amennyiben a kút • nem érint 
karszt- vagy rétegvizet • 500 m3/
év vízigénybevétel alatti • a kút 
épülettel rendelkező ingatlanon 
van • magánszemély a kérelme-
ző • a kút házi ivóvízigény és a 
háztartási igények kielégítését, 
illetve nem gazdasági célú víz-
igényt szolgál, akkor a fenn-
maradási engedélyezés a jegyző 
hatáskörébe tartozik.

Fontos tudni, hogy amennyi-
ben az előző feltételek közül bár-
melyik nem teljesül, akkor nem 
a jegyző, hanem a katasztrófa-
védelmi igazgatóság hatásköré-
be tartozik a kút fennmaradási 
engedélyezési eljárása.

Az érvényben lévő jogszabá-
lyok alapján a kút vízjogi fenn-
maradási engedélyezési eljárás 
lefolytatásához a II. kerület hon-
lapjáról letölthető formanyom-

tatványt vízkútfúró szakember 
aláírásával ellátva kell benyúj-
tani a Budapest II. kerületi Ön-
kormányzat Környezetvédelmi 
Osztályához.

Mostanáig az eljárásrenden 
nem változtattak, tehát nincs 
különbség abban, hogy mennyi 
ideje épült a kút, vízadó vagy ki-
száradt, fúrt vagy ásott – a jogal-
kotó minden kútra kiterjesztette 
a vízjogi fennmaradási engedély 
megkérését.

Amennyiben a kérelmező nem 
tulajdonosa, vagy a kérelmező 
tulajdonoson túl további tulaj-
donosa is van az ingatlannak, 
amely területén a kút található, 
akkor a tulajdonos(ok) hivatalos 
meghatalmazása is szükséges.

A hivatal néhány változásra 
is felhívta a figyelmet:

A vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 31.§ (2) 
bek. b) pontja alapján az eljárás 
illetékmentes (nem kell 5000 Ft 
összegű illetékbélyeggel ellátni a 
kérelmet).

A törvény 29. § (7) bekezdé-
sében leírtak szerint a határidőt 
2023. december 31-re módosí-
tották, ami még három év hala-
dékot jelent a kút engedélyez-
tetésére.

Az ügyleírás és az eljárás meg-
indításához szükséges forma-
nyomtatványok elérhetők a www.
masodikkerulet.hu oldalon az 
Ügyintézés–Ügytípusok– Ügyle-
írások–Kút vízjogi engedélyezési 
eljárás útvonalon.kerületI egyHázközösségek HonlaPjaI: Kerületünk legtöbb templo-

mában online közvetítések is elérhetőek, ezekről és a friss hírekről az egyházközségek 
honlapján, FB-oldalán, illetve telefonon is lehet tájékozódni. Pasaréti Páduai Szent 

Antal-templom: www.pasaret.ofm.hu, Országúti Ferences Templom: www.orszag-
utiferencesek.hu, Pasaréti Református Gyülekezet: www.refpasaret.hu, Pesthidegkúti 
Református Gyülekezet: www.refhidegkut.hu, Frankel zsinagóga: www. frankel.hu, Újlaki 
Sarlós Boldogasszony-templom: www.ujlakitemplom.hu, Budai Görögkatolikus Parókia: 
www.gorogkatbuda.hu, BudaSzíve Baptista Gyülekezet: www.facebook.com/budaszive, 
Budavári Evangélikus Egyházközség: www. budavar.lutheran.hu, Budai Református 
Gyülekezet: www.gyulekezet.hu.

elmarad a Vers- és Prózamondó Verseny
A koronavírusjárvány-helyzetre tekintettel a II. 

Kerületi Német Önkormányzat arról tájékoztatja 
az érintetteket, hogy a december 2-re a Marczibányi 

Téri Művelődési Központba szervezett Stille Nacht vers- és 
prózamondó verseny elmarad.
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A II. Kerületi Önkormányzat pá-
lyázatot hirdet a tulajdonában 
lévő, az alábbi ingatlan tulaj-
donjogának nyilvános verseny-
tárgyaláson történő értékesí-
tésére.

Cím: széPVölgyI út 84/b. 
Hrsz.: 15292/3 Terület: 1100 m2. 
Megnevezés: beépítetlen terület. 
Induló ár 143 800 000 Ft + 27% 
áfa, azaz bruttó 182 626 000 Ft.

A pályázati eljárás további 
feltételeit tartalmazó pályáza-
ti felhívás letölthető a www.
masodikkerulet.hu weboldalról. 
A pályázat leadásának határ-
ideje: NOVEMBER 26., 11.00 
óra. A versenytárgyalás idő-
pontja:  NOVEMBER 30., 11.00 
óra. A pályázattal kapcsolatos 
kérdésekre a Vagyonhasznosí-
tási és Ingatlan-nyilvántartási 
Osztály munkatársai e-mailben 
a vagyon@masodikkerulet.hu 
címen válaszolnak.

INGAtlANPályázAtOK
A II. Kerületi Önkormányzat mint ki-
író, nyilvános versenytárgyalást hirdet 
a kizárólagos tulajdonát képező, az 
ingatlan-nyilvántartásban Budapest II. 
kerület, belterület 13235/57/A/1 hrsz. 
alatt felvett, természetben a 1024 keletI 
károly utca 48. alagsor alatt található, 
10 m2 területű, raktár megnevezésű, va-
lamint a Budapest II. kerület, belterület 
13235/57/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben a 1024 keletI károly 
utca 48. alagsor alatti, 8 m2 területű, 
raktár megnevezésű, nem lakás céljá-
ra szolgáló ingatlanok tulajdonjogának 
együttes értékesítésére.

Az ingatlanok együttes induló ára brut-
tó 3 100 000 Ft, melyből a 13235/57/A/1 
hrsz. alatti ingatlan induló ára: bruttó 
1 700 000 Ft, a 13235/57/A/2 hrsz. alatti 
ingatlan induló ára bruttó 1 400 000 Ft. 
(Az ingatlanok értékesítése mentes az 
áfaviselési kötelezettség alól.)

A pályázati eljárás további feltételeit 
tartalmazó pályázati felhívás NOVEM-
BER 11. (szerda) napjától letölthető a 
www.masodikkerulet.hu weboldalról. 

A versenytárgyalásra a pályázati felhí-
váshoz csatolt regisztrációs lapon lehet 
jelentkezni.

Az ingatlan megtekintésének időpont-
jai: NOVEMBER 25. (szerda), 11.00 óra, 
DECEMBER 10. (csütörtök), 14.00 óra

A regisztrációs lap leadásának határ-
ideje: DECEMBER 14. (hétfő), 16.00 óra.

A regisztrációs lapot a II. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és 
Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 
Mechwart liget 1. 307. szoba) lehet leadni. 
A kitöltött regisztrációs lap határidőben 
történő leadása a pályázati felhívásban 
foglaltak tudomásulvételét jelenti, egy-
ben elengedhetetlen feltétele a verseny-
tárgyaláson való részvételnek.

A pályázattal és az ingatlanokkal kap-
csolatos kérdésekre a II. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási 
és Ingatlan-nyilvántartási Osztályának 
munkatársai válaszolnak munkaidőben a 
vagyon@masodikkerulet.hu e-mail-címen 
vagy telefonon, az (06 1) 346-5742-es 
számon.

Biztonságos lézeres kezelések a fogászatban
A vírushelyzetre való tekintettel, a Rose Implant 
Centerben a maximális védekezési rendszert hasz-
nálják, folyamatosan légtisztító üzemel, illetve 
ózongéppel fertőtlenítik az egész területet.

FájdAlommentes
BeAvAtkozások

Magyarországon létezik egy fogászat, 
ahol a fogfúrást, vágást és számtalan 
kezelést lézerrel végeznek. Használa-
tával szinte az összes fogászati, száj-
sebészeti beavatkozás a legnagyobb 
precizitással, fájdalom nélkül elvégez-
hető. Legyen szó akár cisztáról, akár 
fogszuvasodásról, vagy ínysorvadásról, 
a fogászat legtöbb területén kitűnően 
alkalmazható – tudtuk meg Dr. Memari 
Masoudtól, az intézmény vezető fog-
orvosától.

mAxImálIs FeRtőtlenítés
A hagyományos fogászati eljárásoknál 
a víz- és levegőhűtésű eszközök hasz-
nálatával elkerülhetetlenül pára kelet-
kezik, ami a bőrre, ruhára észrevétlenül 
csapódik le. Természetesen megfelelő 
védeszközökkel csökkenthető a vírus 
kockázata, viszont a lágylézer hatal-
mas előnye, hogy nincs páraképződés, 
ezért használatával a lecsapódással 
járó fertőződés minimalizálható.

A lézeRes kezelés
továBBI előnyeI

Nincs idegtépő, koponyában rezoná-
ló fúráshang, nincsenek bevérzések. 
Az immunrendszer természetes reak-
cióval beindul a lézer használatakor. 
A vérzés gazdag vérellátású helyeken 
is csekély, ezért véralvadási gondok, 
illetve cukorbetegség mellett is tökéle-
tes megoldást nyújt. Csökkenti a szö-
vetekben a fájdalmat, a gyulladást, a 
sejtregeneráció rögtön beindul.

Félni semmiképpen sem kell ezektől 
az eljárásoktól, biztonságosan és ha-
tékonyan szolgálják a gyógyulást szö-
vődmények, mellékhatások nélkül, így 
a gyógyszerezés is elkerülhető.

dr. memari
masoud
intézményvezető
fogorvos

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

www.masodikkerulet.hu
www.masodikkerulet.hu

www.masodikkerulet.hu
www.masodikkerulet.hu

www.masodikkerulet.hu
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 ÁLLÁS-MUNKA 
Kedves, megbízható idősgondozó hölgy 
gyakorlattal munkát keres magánszemé-
lyeknél: pl. gyógyszerkiváltás, bevásárlás, 
háztartás ellátása (mosás, kisebb takarítás 
stb., igény szerint). HÍVJON BIZALOMMAL. 
Tel.: 06 30 996-9633

Idősgondozást vállalok hétköznapokon pár 
órában, vagy akár 24 órás felügyelettel. Tel.: 
06 20 484-5388

FOGTECHNIKAI LABOR KERES MEGBÍZHA-
TÓ, MUNKÁJÁT PONTOSAN VÉGZŐ MUN-
KAVÁLLALÓT KÉZBESÍTŐI, ILLETVE FUTÁRI 
MUNKÁRA. TEL.: 06 20 449-4251

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL VIZSGA-
FELKÉSZÍTÉS, KORREPETÁLÁS, RENDSZE-
REZÉS TAPASZTALT DIPLOMÁS SZAKTA-
NÁRRAL EGYÉNILEG, BEL-BUDÁN. TEL.: 
06 30 749-2507

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

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

2 x 20 m²-es teremgarázs hosszú távra ki-
adó a Keleti Károly u. 41. alatt. Tel.: 06 30 
952-6599

A Kavics utcában 135 m²-es, 4 szobás, 
napfényes, csendes, kétszintes sorházi fel-
újítandó lakás eladó 109 M Ft-ért, plusz 40 
m² beépíthető tetőtér, garázs. Tel.: 06 20 
912-7402

ELADÓ A BAJVÍVÓ UTCÁBAN MAGAS 
MINŐSÉGBEN, DOKUMENTÁLTAN FEL-
ÚJÍTOTT, 2,5 SZOBÁS (AMERIKAI KONY-
HA + 2 HÁLÓ) FÖLDSZINTI LAKÁS. 51 
m² CSOK KÉPES (2 GYEREK)! SAJÁT 
TÁROLÓ: 2,5 m². FELÚJÍTVA: (PADLÓ)
FŰTÉS, ELEKTROMOS HÁLÓZAT, ABLA-
KOK, AJTÓK, HŐ -, HANGSZIGETELŐ VA-
KOLAT, BURKOLATOK. ZSÁKUTCA VÉGE, 
PARKKAL, JÁTSZÓTÉRREL. CSENDES, 2 
PERCRE A VILLAMOSTÓL ÉS METRÓTÓL, 
A SZÉLLKAPU TÉR EGY KARNYÚJTÁS-
NYIRA. TULAJDONOS MAGÁNSZEMÉLY-
TŐL ELADÓ. 49,9 M HUF. TEL.: +36 30 
960-9191

A II., Kapás utcában igényesen felújított, 72 
m²-es, amerikai konyhás, nappali + 2 szo-
bás, erkélyes, II. emeleti lakás kerthasználat-
tal 63,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A Víziváros legszebb részén, a Medve utcá-
ban, felújított társasházban eladó 44 m²-es 
felújítandó, napfényes téglalakás. Tel.: 06 
70 945-0069

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

A II., Völgy utcában 180 m²-es, hatszobás, 
kert felé tájolt kétszintes, erkélyes, teraszos 
lakás két garázzsal 169 M Ft. Tel.: 06 20 
967-5691

A II/A ÜVEGHÁZ UTCÁBAN KÉTLAKÁ-
SOS, GARÁZSOS, TÉLIKERTES CSALÁDI 
HÁZ ELADÓ (2 NAPPALI, 2 KONYHA, 
6 HÁLÓ, 4 FÜRDŐ, 5 WC, GARDRÓB, 
KANDALLÓ, MEDENCE, PARK). IRÁ-
NYÁRA 198 000 000 FT. TEL.: 06 30 
727-5753

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

 EGÉSZSÉGÜGY 
TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS ÁTMENETI 
VAGY TARTÓS BENTLAKÁSOS ELHELYE-
ZÉSSEL, VALAMINT KÓRHÁZI UTÓKE-
ZELÉS ÉS REHABILITÁCIÓ. 2700 CEG-
LÉD, TÖRTELI ÚT 14. TELEFONSZÁM: 
06 30 535-2505.

Apróhirdetések
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A rejtvény fősoraiban Propertius szavait rejtettünk el. 
A 2020/15. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Jobb, 
ha jól érzed magad, mintha jól nézel ki”. A helyes megfejtést 
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az 
Oázis Kertészet 5000 Ft értékű vásárlási utalványát 
nyerte. A nyertesek: Dénes Ferenc, Komáromi Illés 
és dr. Partl Ernő. Gratulálunk, a nyereményeket postán 
küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket „Budai Polgár rejtvénye” 
megjelöléssel elsősorban e-mailben a peter.zsuzsanna@
budaipolgar.hu címre, esetleg postai úton a 1022 Bimbó 
út 1-5. címre legkésőbb 2020. december 13-ig.

A II. Kerületi Polgármesteri Hivatal
munkatársakat keres 
településkép-védelmi

ügyintéző munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje:

2020. november 27. 
Részletek a www.masodikkerulet.hu/aktuális/karrier,

illetve a kozigallas.gov.hu honlapon találhatók.
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Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gon-
dozás. Több éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező, gondos, hozzáértő kollégáink 
várják megkeresését. Célunk, hogy szerettei 
komplex ellátásban részesüljenek otthonuk-
ban. Forduljon hozzánk bizalommal! Tel.: 
06 30 870-5287

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA 
SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFE-
HÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTH-
NÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS 
MESTER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., 
FSZT. 1. TEL.: 06 30 222-3016

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, LEFOLYÓK, SZIFO-
NOK, MOSDÓK, KÁDAK TISZTÍTÁSA. VÍZ-
SZERELÉS. TEL.: 06 30 282-5677

VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TAR-
TÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS, DUGULÁSEL-
HÁRÍTÁS. II. KER.: INGYENES KISZÁLLÁS-
SAL. TEL.: 06 30 322-5502, 315-2825

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

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

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍ-
MA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TER-
VEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. TEL.: 06 70 
258-0000

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

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

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRINTÉSVÉ-
DELMI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GARAN-
CIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERE-
LŐ-TECHNIKUS. TEL.: 200-9393, 06 30 
333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos 
tető szigetelést, tetőjavítást vállal. A 
felmérés, kiszállás ingyenes. Anyagot 
biztosítok. Tel.: 06 20 617-2137

ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a leg-
kisebb munkától tetőjavítást, építést, 
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 
06 30 318-2173

SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK 
BÉLELÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT, KONDENZÁCIÓS 
KAZÁNOK TELEPÍTÉSÉT TELJES KÖRŰ 
ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 264-7752

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, 
duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, 
garancia! Tel.: 06 70 250-9132

Festés- mázolás- tapétázás, kisebb munkák 
is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 
06 30 568-6255
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. 
Festés-mázolás referenciával. Sok éves 
gyakorlattal. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 
499-1814
Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Meg-
bízható mérnök. Tel.: 06 30 851-9333
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BE-
SZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, 
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok 
felújítása, szigetelése. Tel.: 06 20 381-
6703, 251-9483
TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉ-
SEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES MUN-
KÁK. TEL.: 06 30 341-3423
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, ka-
merás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-ta-
pétázás. Tel.: 06 70 250-9132

 ELEKTRONIKA
ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁBELE-
ZÉS LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉKHANGOLÁ-
SOK, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 
20 537-6281

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLE-
TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ 
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 
341-9489, 06 20 341-0043

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE 
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, 
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. 
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, 
függönykarnis készítése, javítása. Redőny-
tokok szigetelése. Tel.: 06 1 356-4840, 06 
30 954-4894

 TÁRSASHÁZAK 
Vállalom társasházak közös képviseletét 
Budapest II., XII. és I. kerületében. Épület-
üzemeltetési tapasztalattal, OKJ-s Társas-
házkezelő végzettséggel. Forduljon hozzám 
bizalommal. E-mail: molnarth@gmail.com 
Tel.: 06 20 357-5881

 SZOLGÁLTATÁS 
LOMTALANÍTÁS! INGATLAN, HAGYATÉK 
(AKÁR DÍJTALANUL IS), PINCE, PADLÁS 
LOMTALANÍTÁSA, ÜRÍTÉSE, RÖVID HA-
TÁRIDŐVEL. HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI EN-
GEDÉLLYEL RENDELKEZÜNK. TEL.: 06 
30 398-1597

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL-
DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARAN-
CIÁVAL, CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES 
DOBOZOK. WWW.HERKULESTRANS.HU 
TEL.: 06 1 385-1802, 06 30 999-8619

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

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

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, 
üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, ka-
puk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, akna-
fedések, leválasztások, szélfogók készítése. 
Tel.: 06 20 380-8988

Bízza szakemberre, ne bízza a véletlen-
re, szobafestő munkát vállal garanciá-
val. Tel.: 06 30 913-8245

TAKARÍTÁST VÁLLALUNK! ! GAIATUSA8@
GMAIL.COM TEL.: 06 30 585-6247

AKKUMULÁTOR - AKKU SEGÉLY - Ház-
tól házig szolgáltatás, akkumulátor hely-
színen történő szakszerű beszerelése 
minden autótípushoz, SOS akkumulátor-
indítás. ADA KKT, 1023 Bécsi út 8. www.
akku-ada.hu Tel.: 06 30 592-6268, 335-
4285

ÓZONOS AUTÓFERTŐTLENÍTÉS: 30 PERC 
– 5900 FT. ADA KKT, 1023 BP., BÉCSI ÚT 
8. TEL.: 06 30 592-6268

 KERT 
KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS. 
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, 
SZÁLLÍTÁS. BOKROK, SÖVÉNYEK VÁ-
GÁSÁT, LOMBOK GYŰJTÉSÉT VÁLLA-
LOM. SZILÁGYI CSABA. TEL.: 06 20 
970-7506

KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK SÖ-
VÉNYEK NYÍRÁSA, ZÖLDHULLADÉK EL-
SZÁLLÍTÁSA. FARKAS NORBERT. TEL. 06 
30 550-7761

Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés, 
fűnyírás, sövénynyírás, tereprendezés, zöld-
hulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06 
30 685-9502

KERTÉPÍTÉS, ÖNTÖZŐRENDSZEREK TE-
LEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TER-
MŐFÖLD SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁS, 
SZÁLLÍTÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, 
LOMBGYŰJTÉS ÉS EGYÉB KERTI MUN-
KÁKAT VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. TEL.: 
06 30 784-6452

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

FAVÁGÁSSAL, ALPIN FAVÁGÁSSAL, 
TELEKRENDEZÉSSEL, KERTÉSZETTEL, 
KERTÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS MUN-
KÁK ELVÉGZÉSE. TEL.: 06 70 617-7940

FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍ-
TÉSE, FAÁPOLÁS, FAKIVÁGÁS, 14 év 
szakmai tapasztalat, megbízhatóság fa-
vizsgáló-faápoló szakmérnöktől. Egervári 
Krisztián. Tel.: 06 20 561-7063

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉS-
SEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 
456-3938

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA 
CÉLJÁBÓL MAGYAR FESTMÉNYEKET KE-
RESEK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. NE-
MES GYULA, E-MAIL: GYULANEMES70@
GMAIL.COM TEL.: 06 30 949-2900

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

Arany-, ill. ezüstfelvásárlás! Tört-, ill. 
fazonarany-vétel: 12 500–28 500 Ft/gr 
áron, ezüstvétel: 150–400 Ft/gr áron, 
valamint drágaköves brill, korall, gyé-
mánt, zafir ékszereket, karórákat ki-
magasló áron vásárolok. Ennek a hir-
detésnek felmutatásakor + 10 000 Ft 
beszámítása eladás esetén. Tel.: 06 20 
229-0986

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, 
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. 
DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 
322-2697, 06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
A STUDIO ANTIKVÁRIUM DÍJMENTES KI-
SZÁLLÁSSAL, KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL 
KÖNYVEKET, TELJES KÖNYVTÁRAKAT, 
TÉRKÉPEKET, KÉZIRATOKAT, FESTMÉ-
NYEKET, PORCELÁNOKAT, TELJES HA-
GYATÉKOT. TEL.: 06 1 312-6294; 06 30 
941-2484

VÁLTSA KÉSZPÉNZRE FELESLEGESSÉ 
VÁLT KÖNYVEIT! ANTIK, HASZNÁLT, 
RÉGI, ÚJ KÖNYVEK VÉTELE! INGYENES 
KISZÁLLÁS ÉS ELSZÁLLÍTÁS, AZONNALI 
KÉSZPÉNZFIZETÉS! TEL.: 06 20 931-3773

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes

ZSOLNAY porcelánt! 
Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!
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A Közkincs Egyesület

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

illetve örömmel fogad 
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107
Online könyves szekér:
www.mozgokonyvek.hu

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁR-
GYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁ-
ROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZ-
TYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 
06 20 425-6437
A Galerieschic belvárosi bolt régi porcelánt 
vásárol. Szidónia. 1051 Budapest, József ná-
dor tér 12. Tel.: 06 20 509-4445
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDEN-
FÉLE SZŐRMÉT, NERC, PÉZSMA, RÓKA, 
VALAMINT MŰSZŐRMEMBUNDÁT IS, 
TOVÁBBÁ MINDEFÉLE RUHANEMŰ HA-
GYATÉKOT. HÍVJON BIZALOMMAL. TEL.: 
06 20 229-0986
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753
VESZEK KÉSZPÉNZÉRT RÉGISÉGEKET, 
HAGYATÉKOT, BÚTOROKAT, DÍSZTÁR-
GYAKAT, KRISTÁLYOKAT, VARRÓGÉPET, 
ÍRÓGÉPET, KÖNYVEKET, SZŐRMEBUN-
DÁT, BAKELITLEMEZEKET, BIZSUKAT. L. 
DÁNIEL. TEL.: 06 20 294-9205
ÁBRAHÁM GOLD GALÉRIA: ARANY, EZÜST, 
ANTIK VÁSÁRLÁS, FESTMÉNYEK, BÚTO-
ROK, LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAK, RÉGI 
KÉPESLAPOK ÉS MINDENFAJTA RÉGI 
PÉNZEK, KITÜNTETÉSEK! ÜZLET: SZENT 
ISTVÁN KÖRÚT 12. TEL.: 06 31 314-0767
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, KÉPES-
LAPOT, PAPÍRRÉGISÉGET, RÉGISÉGEKET 
VÁSÁROLUNK ÉS ÁRVERÉSRE ÁTVE-
SZÜNK. VI., ANDRÁSSY ÚT 16., NYITVA: 
H-SZ: 10-17, CS: 10-19. TEL.: 266-4154
Arany, ezüst felvásárlás a napi legmagasabb 
áron, illetve régi karóra, porcelán, bútorok, 
teljes hagyaték. Tel.: 06 20 536-5299

Komjádi 
Gyógyszertár

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

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

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

(06 30) 593 4353

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes 
minden recept nélkül kapható 

nem támogatott termékre 2020. 12. 31-ig.

15%

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

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

fajtákból.

FENYŐVÁSÁR A MARCZIBÁNYI TÉRNÉL

Zalai fenyők

Hirdessen a

Következő megjelenés: 2020. december 13-án. 
lapzárta: keretes – december 3., apró – december 7.

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

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

 ÉLETJÁRADÉK 
ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI SZER-
ZŐDÉST KÖTNÉK AKÁR NAGYOBB 
EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉSSEL IDŐS 
EGYEDÜLÁLLÓ, MAGÁNYOS SZEMÉLY-
LYEL. TELJES ELLÁTÁSSAL, SEGÍTSÉG-
GEL. AUTÓVAL RENDELKEZŐ 45 ÉVES 
HÖLGY VÁRJA HÍVÁSÁT BIZALOMMAL. 
TEL.: 06 20 229-0986
ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot fizet 
idős nyugdíjas budapesti lakásáért odaköl-
tözés nélkül. Tel.: 06 20 441-0498
Eltartási szerződést kötne egyedülálló 
idős hölggyel minden káros szenvedély-
től mentes, megbízható, biztos egzisz-
tenciával rendelkező, dolgozó, középkorú 
hölgy. Amennyiben úgy érzi, hogy élne a 
lehetőséggel, kérem, hogy hívjon, és egy 
személyes találkozás esetén alkalmunk 
nyílik egymás megismerésére. Tel.: 06 70 
436-3661
Fiatal hölgy kötne eltartási, illetve életjára-
déki szerződést segítségnyújtás, illetve havi 
jutalék cserében. Tel.: 06 20 536-5299
Fiatal hölgy kötne eltartási, illetve életjá-
radéki szerződést. Mindenféle háztartási 
munkájába besegítek. Tel.: 06 20 932-0983

 EGYÉB 
TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Passap/Pfaff 
DM-80 kötőgép és Brother CK-35 kö-
tőgép (3 db) tartozékokkal eladó. Egye-
di, divatos, méretre készülő kézi kötött, 
horgolt ruhadarabok. Sapkamodellek. 
Nagy fonalválaszték, saját fonalból is. 
www.kotode.hu, tel.: 356-6009.

06 30 3645 411
www.drmarkolevai.hu

Árpád fejedelem útja 40-41.

Dr. Markó-Lévai Szófia
ügyvéd

Ingatlan adásvétel
Tartási szerződés
Termőföld adásvétel
Bérleti szerződés
Követeléskezelés
Cégalapítás, cégmódosítás

BoDog Barber
KUTYAKOZMETIKA

+36 20 911-6465
Fő u. 63.

Háztól – Házig
Minden nap 

10.00 – 20.00 óra 
között!



32. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

a kéPVIselŐk elérHetŐségeI

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

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

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

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

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

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

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

Szabó Gyula alpolgármester
(vagyongazdálkodás, közbiztonság, kerületfej lesztés)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. vk.: dr. Gór csaba
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 20) 480-4365,
e-mail: Gor.Csaba@masodikkerulet.hu

10. vk.: tóth csaba róbert
LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

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

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

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

12. vk.: dr. csabai Péter
Fidesz–KDNP

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

13. vk.: Makra Krisztina
Fidesz–KDNP

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

14. vk.: csere István
Fidesz–KDNP

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

Berg dániel
Momentum, listás képviselő,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

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

dr. Biró zsolt
Fidesz–KDNP, listás képviselő

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

Ernyey lászló
Fidesz–KDNP, listás képviselő

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

juhász veronika Anna
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, listás képviselő

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

Némethy Béla
Fidesz–KDNP, listás képviselő

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

riczkó Andrea
Fidesz–KDNP, listás képviselő

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

dr. Szalai tibor
jegyző

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

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

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

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

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

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

BudAPESt FŐvárOS KOrMáNyHIvAtAlA II. KErülEtI HIvAtAlA

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

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

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

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

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

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

Hajléktalan személyeket segÍtŐ szerVezetek 
Budapesti hajléktalanellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186.
Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes hajléktalan családok segítése:

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

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

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

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

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

őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2020. december 13.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja.
Megjelenik 50 000 példányban. ISSN 1419-0923

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.
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.

ügyfélszolgálataInkon Csak lázmérés után, 
maszkot használVa lEhEt ügyEt IntéznI!

II. kerületI VárosfejlesztŐ zrt. ügyfélszolgálati iroda
Közterületi bejelentés Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965

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

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

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

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


