
Hamarosan újjászületik 
a Szép-völgy, az egykori par-
kolók helyén a kirándulók tájé-
koztatása és a természetvédelem 
kerül a középpontba. A területen 
zajló munkákról és a Szépvölgyi 
út tekintélyes múltjáról is olvas-
hatnak. (13. oldal)

– Egyszerre tölt el minket bizonytalansággal a válto-
záshoz való igazodás követelménye és reménységgel 
a régi élethez való visszatérés lehetősége – nyi-
latkozta érdeklődésünkre Prof. Dr. Bagdy Emőke 
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kerü-
letünk díszpolgára a nyitás pszichológiai aspektu-
sairól szóló beszélgetésünkben. (3. oldal)

Melyik lesz kerületünk legszebb, legvirágosabb kertje, erkélye vagy bel-
ső udvara? A II. Kerületi Önkormányzat idén is meghirdeti a tavaly nagy 
érdeklődés mellett zajlott pályázatát, amely városrészünk környezettuda-
tosságát, lakókörnyezetünk szépségét díjazza. (5. oldal)

Várakozáson felüli érdeklődés 
mutatkozott a Margit-negyed 
ingatlanjai iránt, így már június 
1-jétől elkezdődött az eddig be-
érkezett több mint 130 pályázat 
elbírálása. A program célki-
tűzéseiről és a várható változá-
sokról a szakmai fővédnök, 
Dévényi Tamás Ybl-díjas épí-
tész, belsőépítész mesélt la-
punknak. (8-9. oldal)

Felelősséggel és tisztelettel 
az élet iránt

Buda, a mi otthonunk! – pályázat

Beindul a margit-negyed program

Újra ingyenes veszélyes-
hulladék-gyűjtést tartanak 
JÚNIUS 26-án, szombaton 
8–12 óra között a polgár-
mesteri hivatal papkerti parko-
lójában és Pesthidegkúton, a 
Klebelsberg Kultúrkúria murvás 
parkolójában. (7. oldal)

A II. kerület idén több helyszí-
nen, változatos programokkal 
készült a gyereknapra, emellett 
új játék motorokat kapott egy 
sor játszótér és a II. kerületi 
családsegítő. (2. oldal)
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www.eeszt.gov.hu

JótékoNySágI 
koncert bevételéből
légtisztító berendezések

Mintegy hatvan fő vett részt az önkormányzat 
óvodai, bölcsődei, illetve szociális ágazatában 
dolgozó munkatársak közül a május utolsó két 
hetében tartott Covid-szűréseken. Az eredmények 
az óvintézkedések és a védőoltások tükrében re-
ménykeltőek, hiszen – beleszámítva a május első 
heteiben tartott teszteléseket – egyetlen pozitív 
esetet sem találtak a szűrést végző II. Kerületi Ön-
kormányzat Egészségügyi Szolgálat munkatársai. 

továbbra is negatív
önkormányzati

koronavírus-tesztek

Nem csak május utolsó vasárnapján, hanem már 
az azt megelőző héten megkezdődött a gyereknap 
ünneplése a II. kerületben. Őrsi Gergely polgármester 
kismotorokat vitt a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontnak, valamint a kerület jó néhány játszóterére 
arra az esetre, ha valaki otthon felejtené a járgányt. 
Ezt követően változatos gyerekprogramokkal készült 
a Klebelsberg Kultúrkúria, a Vérhalom téri játszótérre 
pedig megérkeztek a tűzoltós játékok. A gyereknapon 
a tűzoltóautó ellátogatott az adyligeti játszótérre, 
majd rajzdélután vette kezdetét a Mechwart ligetben. 
Jóllehet az eső félbeszakította az alkotást, mégis több 
remekmű született, az ott készült rajzokat hamarosan 
bemutatja az önkormányzat. – Örülök, hogy hosszú 
idő után végre szervezhettünk programokat, és ilyen 
sokan találkozhattunk – emelte ki a polgármester.

Tavaly nyár végén adtak nagy sikerű jó-
tékonysági koncertet a Klebelsberg Kul-
túrkúriában Presser Gábor és barátai. Mint 
Őrsi Gergely polgármester közösségi ol-
dalán jelezte, ígéretükhöz híven a befolyt 
összegből légtisztító berendezéseket vá-
sároltak a Kapás utcai rendelőintézetbe, 
ami azóta oltópontként is működik. 

– A légtisztítók remekül működnek, és 
biztos vagyok benne, hogy az óvintézkedé-
sek mellett sokat segítettek abban, hogy 
még biztonságosabban látogathassuk 
egészségügyi intézményünket. Ahol több 
ezren kapnak védőoltást és sok százan 
egészségügyi ellátást, mindig a biztonság 
lesz az első. Ezúton is köszönöm Presser 
Gábornak, Szabó Tamásnak, Oláh Ibolyá-
nak, Zoránnak és Falusi Mariann-nak a Vi-
gyázzunk Budára! jótékonysági koncertet, 
és minden résztvevőnek, valamint jegy-
vásárlónak a hozzájárulást – tette hozzá 
Őrsi Gergely.

tűzoltós játékokkal, rajzversennyel
Gyereknap

ADYLIGET

VÉRHALOM TÉR

MECHWART
LIGET
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Felelősséggel és tisztelettel az élet iránt

– Egyszerre tölt el minket bizonytalansággal 
a változáshoz való igazodás követelménye és 
reménységgel a régi élethez való visszaté-
rés lehetősége – hangsúlyozta a pszicho-
lógus professzor. – Csakhogy ahhoz a régi 
élethez már nem tudunk visszatérni, most 
egy új életfeladat elé nézünk, amiben fon-
tos szerepet játszik a magunkra és egymásra 
vigyázás felelőssége. Nem vagyunk még az 
út végén, ez egy hosszú folyamat, amiben 
nagyon résen kell lennünk, és amiben na-
gyon számít az is, hogy mennyire tudjuk 
megnyerni társainkat az oltakozásra, hogy 
minél kevesebb élet kerüljön veszélybe.

Talán a nehezén már túlvagyunk, az 
élet minden területén nyitásra készü-
lünk. 
Azért az óvatosság nem árt: a mostani fel-

szabadultságban hajlunk arra, hogy egy picit 
túlszaladjunk. Olyan ez, mint amikor autót 
vezetni tanulunk: ha úgy érezzük, már megy 
minden, mint a karikacsapás, akkor szo-
kott baleset történni. Most a legfontosabb, 
hogy az embertársaink iránti felelőséggel 
és a magunk és mások életének tiszteletével 
éljünk. Mindent újra kell gondolni, újra kell 
szervezni. Ismét változás jön, és a változás 
krízis. 

Az elmúlt tizenöt hónap éppen erről 
szólt: változás és krízis.
Az elmúlt időszak minden fázisa, mind a 

három hullám új tapasztalatot hozott. Ezt a 
közös tapasztalatot úgy lehet összefoglalni, 
hogy megtanultuk, mennyire sokat számít a 
rend, a rendszer, a helyzethez igazodó idő-
strukturálás. Az ember rítusokhoz, auto-
matizmusokhoz szokott lény: tudjuk, hogy 
reggel, mikor felkelünk, hova megyünk, 
mit csinálunk, tudjuk a dolgunkat, azt is, 
mi után mi következik. Van egy napi- és he-
tirendünk, és ez a rend maga a szabadság. 
Amikor berobbant a járvány és vele a szo-

katlan, bezárt életmód, meg kellett tanul-
nunk az új rendet: hogyan működik a táv-
munka és a távoktatás, ki, hol, hogyan tanul, 
dolgozik online. Az járt jól, aki megértette: 
fel kell állítani a kis családi és munkahe-
lyi közösségeken belül az új szabályokat, 
és ugyanúgy a belső működésünk rendjét 
is. Újra be kellett osztani az időt, mennyit 
töltünk munkával, és mennyit egymással, 
családtagjainkkal. Ilyenkor végre élvezhet-
tük, hogy együtt lehetünk, hogy közösen 
játszhatunk, mozoghatunk, sportolhatunk, 
beszélgethetünk. Nemcsak erre az időszakra 
igaz persze, hogy jó, ha együtt dönt a család 
a közös dolgokról. Bár társadalmi méretek-
ben is megvolna ez a konszenzus! Milyen 
jó volna, ha megegyezés születhetne abban 
a nagy közös célban, hogy élni akarunk, az 
életet akarjuk szolgálni! Ez nagyon jót tenne 
az egyénnek és az egész társadalmunknak. 

Sokakat megviselt lelkileg a beszűkült 
mozgástér, alig várják a kiszabadulást.
Az utóbbi hetekben nagyra nőtt a remény-

ség, mindenki azt szervezi, hogyan mene-
külhetne ki a bezártságból. A közeljövőben 
biztos, hogy sok lesz az utazás, a baráti ta-
lálkozás, a rokonlátogatás. Fel kell töltekez-
nünk lelki energiával. Ez nem egy misztikus 
fogalom, ott van minden érintésben, szem-
kontaktusban, simogatásban, ölelésben. Ez 
mind úgynevezett eustressz (hasznos vagy jó 
stressz). Mert a káros vagy distressz mellett 
létezik eustressz is, ami akkor jelentkezik, 
ha figyelek másokra, segítek, szolgálom tár-
saim szükségleteit. Ilyenkor saját immun-
rendszerem kerül jobb állapotba, és a saját 
szervezetem kezd el kedélyjavító hormono-
kat termelni. Most különösen nagy szüksé-
günk van erre, hiszen a járványhelyzetben 
sokan szenvedtek pandémiás fáradtságtól, 
ami mára egy elfogadott orvosi diagnózis 
lett, és ami a kibillent egyensúly következ-

Lecsengőben a korona-
vírus-járvány harmadik 
hulláma, lassan visszatér-
het az élet a megszokott 
kerékvágásba. Sokan 
megkönnyebbülten 
sóhajtanak fel, de van, 
akinek szorongást okoz a 
nyitás gondolata. Mit te-
hetünk, hogy biztonság-
ban érezzük magunkat, 
hogyan állítsuk vissza 
lelki békénket és vágjunk 
bele az előttünk álló új 
fejezetbe? Ezekről a kér-
désekről beszélgettünk 
Prof. Dr. Bagdy Emőke kli-
nikai szakpszichológussal, 
pszichoterapeutával, ke-
rületünk díszpolgárával.

tében alakult ki. Olyan ez, mint ahogy a két 
lábunkkal lépegetünk. A  járás nem más, 
mint hogy elveszítem az egyensúlyom, majd 
helyreállítom, de csak akkor haladok, ha ezt 
megfelelő ritmusban teszem. Erre a ritmus-
ra kell most rátalálnunk.

Ezt hogyan érhetjük el?
Ahogy már említettem, nagyon fontos, 

hogy óvatosan, a szabályok betartásával, 
magunkra és másokra vigyázva kezdjünk el 
egy nyitottabb, szabadabb életet, de közben 
ne feledkezzünk meg közösségi szükséglete-
inkről sem. Legyünk együtt szeretteinkkel, 
nevessünk, szerezzünk örömet egymásnak, 
hiszen ettől javul a hangulatunk, és ez bio-
lógiailag és hormonálisan is kompenzálja 
a distresszt. Barbara Fredrickson amerikai 
érzelem- és boldogságkutató tárta elénk, 
hogy ha életünkben háromszor annyi lenne 
az eustressz, mint a distressz, meg se bete-
gednénk. Most tehát az a feladatunk, hogy 
próbáljuk meg úgy hangolni az életünket, 
hogy növekedjenek az eustresszek. 

Az otthoni munkavégzés és bezárkózás 
pozitívumaként szinte mindenki azt 
emeli ki, hogy több ideje maradt saját 
magára és szűk családjára, és hogy meg-
tapasztalta, mi is fontos igazán. Át lehet 
menteni ezt a tapasztalatot?
Az otthoni izoláció nemcsak prizonizációs 

ártalmat, börtönártalmat okozott (sajnos, 
erre is sok példa akadt: sokakban elintézet-
len feszültségek és indulatok ébredtek, és 
így a családon belüli erőszak is magas szám-
ban fordult elő), hanem megtanított arra is, 
hogy a két lábunk, a munka és a magánélet 
hogyan tud egyensúlyba kerülni. A járványt 
megelőző időben elaránytalanodott a két 
láb részvétele a járásban, így szinte min-
denki eléggé sántikálva járt: túl sok idő ju-
tott a munkára és túl kevés önmagunkra, a 
családra. Ahogy otthonmaradásra kénysze-
rültünk abban a térben, ahol az érzelmek 
egymás felé jobban megnyilvánulhatnak, 
nagy egymásra találások, boldog órák adód-
hattak. Nagyon fontos lenne ezt megőrizni 
és reprodukálni. Ha valakinek feltesszük a 
kérdést: mikor voltál legboldogabb életed-
ben, azt fogja válaszolni, hogy amikor együtt 
voltunk, amikor szerettük egymást, amikor 
örömet szereztünk egymásnak. Erre kell tö-
rekednünk. 

Mit ajánlana azoknak, akik nehezen 
boldogulnak ezzel a törekvéssel?
Sokan nem tudnak mit kezdeni az ár-

talmas feszültségekkel, ezért fontos, hogy 
tanuljuk meg a stresszkezelés, a saját lel-
ki helyzetünk kezelésének módjait. Erre 
már számos lehetőség van, sok helyen – a 
II. kerületben is – lehet tanulni relaxáci-
ót, meditációt, imaginációt, amelyek kiváló 
egészségóvó eljárások. Hadd ajánljam fel én 
is a segítségemet a Pszichoszomatikus Am-
bulancián, hiszen egész szakmai életemet 
ezzel töltöttem. 

Péter ZsuZsanna



4. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

Májusi önkormányzati döntések

• A gyerekek szállítását könnyíti meg az a 
döntés, amely alapján július 1-jétől beveze-
tik a II. kerületben a gyermekszállítási vá-
rakozási hozzájárulást. Ez alapján több, ön-
kormányzati fenntartású bölcsőde és óvoda 
környékén az arra jogosultak 20-20 perces 
időtartamban díjfizetés nélküli várakozhat-
nak 8.00 és 10.00 óra, valamint 12.00 és 
18.00 óra között legfeljebb napi két alka-
lommal.

• Támogató adományboltot, úgynevezett 
„charity shopot” nyithat az Oltalom Karitatív 
Egyesület, miután az önkormányzat hozzájá-
rult, hogy saját tulajdonú üzlethelyiségben, a 
Szilágyi Erzsébet fasor 45/b alatt boltot ala-
kíthasson ki. 

Az önkormányzat és az egyesület április-
ban kötött feladatellátási szerződést szoci-
ális és utcai szociális munka, idősek lelki 
gondozása, jogi segítségnyújtás, hajlékta-
lan-ellátás céljaira. A  megállapodás része 
volt, hogy az Oltalom Karitatív Egyesület 
szociális boltot nyithasson a kerületben. 

Az adománybolt a szolidaritási célok 
mellett az újrahasznosítást és a fenntartha-
tóságot is támogatja, hiszen amellett, hogy 
munkalehetőséget teremt, a hátrányos hely-
zetben élők számára pedig kedvező vásárlási 
lehetőséget biztosít, az otthon feleslegessé 
vált, de jó minőségű, használható tárgyak új 
gazdára találhatnak.

• A kerületben működő Padthai Kft. csat-
lakozott a Treemighty vállalati faültetési 
programhoz, amely keretében öt darab fa-
csemetét adományoz a II. Kerületi Önkor-
mányzatnak. A fácskákat a tervek szerint a 
Marczibányi Téri Művelődési Központ köz-
parkjában ültetik el.

• Elfogadták az önkormányzati tulajdonú 
Budai Polgár Nonprofit Kft., Fény Utcai Piac 
Kft., Városfejlesztő Zrt., II. Kerületi Kulturá-
lis Nonprofit Kft. és a II. Kerületi Sport Non-
profit Kft. beszámolóját és 2021. évi üzleti 
tervét, valamint a Budép Kft. 2020. évi mér-
legbeszámolóját és eredménykimutatását.

• A helyi értékek ideiglenes védelméről al-
kotott rendeletet a II. Kerületi Önkormány-
zat, hogy ezzel is segítse a helyi építészeti 
örökség részét képező helyi értékek meg-
óvását. A védetté nyilvánításra partnerségi 
egyeztetés keretében lakossági javaslatokat 
is vártak (számos felterjesztés esetében az 
épület már rendelkezett valamilyen szintű 
védettséggel). Ezek alapján több mint negy-
ven épület – köztük például a kultikus, idén 
hatvanéves Bambi presszónak is helyet adó 
ház – kapott ideiglenes védettséget. A ren-
delet és melléklete elérhető a www.maso-
dikkerulet.hu oldalon a Közérdekű / Hivatal 
/ Rendeletek menüpont alatt.

A járvány miatt továbbra sem ülésezhetnek az önkormányzatok képviselő-testületei, a II. kerü-
leti képviselők azonban a már szokott módon, internetes tanácskozáson vitatták meg a döntés-
re váró napirendi pontokat. Őrsi Gergely polgármester május 27-én véleményalkotó egyez-
tetést követően – mivel a járványhelyzeti intézkedések alapján az önkormányzati testületek 
feladat- és hatáskörében a polgármesterek járnak el – több, fontos döntést is hozott.

• A demokratikus koalÍCiÓ II. kerületi irodá-
ja (1024 Szilágyi Erzsébet fasor 45/a) kedd, szerda, 
csütörtök 16–18 óra között tart nyitva. Telefon: (06 1) 
249-4000, www.facebook.com/dk2.ker.
• A Fidesz II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly u. 
13/b) hétfőn, szerdán, pénteken 9–11, kedden és csütör-
tökön 14–16 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés az 
alábbi telefonszámokon lehetséges: (06 30) 331-1836, 
(06 1) 212-5030.
ingyenes Jogi tanáCsadás a Fidesz II. kerületi 
szervezeténél szerdánként 16–18 óra között. Telefon-
szám: (06 30) 331-1836, (06 1) 212-5030.
• A kdnp II. kerületi irodája (1024 Keleti K. u. 29.) 
elérhetőségei: e-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: 
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2
• képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es számú 
választókerület 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 önkormány-
zati képviselője, Juhász Veronika fogadóórát előzetes 
egyeztetés alapján tart: vejuhasz@gmail.com, (06 30) 
782-0479. „Intergalaktikus Pártfőhadiszállás és Közös-
ségi Oxitocin rakétagyár: 1142 Teleki Blanka utca 6.”
• A momentum mozgalom II. kerületi szerveze-
tének irodája (1023 Török utca 14.) előzetes egyeztetés 
alapján tart nyitva. Bejelentkezés az alábbi telefon-
számon lehetséges: (06 70) 734-7093. További elér-
hetőségek: bp2@momentum.hu, www.facebook.com/
Momentum2ker/. ingyenes online Ügyintézési 
tanáCsadás a Momentum II. kerületi szervezeté-
nél, előzetes bejelentkezés alapján: (06 70) 734-7093.
• Az mszp II. kerületi szervezetének elérhetősége: 
telefonszám: (06 30) 164-4449, e-mail: bp02@mszp.
hu, Facebook: www.facebook.com/mszp2 ingyenes 
Jogi és munkaJogi tanáCsadást tart az 
MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a 
(06 30) 164-4449-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga 
Előd Bendegúz.
• A párBeszéd magyarországért helyi kép-
viselői előzetes időpont-egyeztetéssel tartanak fogadó-
órát. Kovács Márton: (06 30) 573-9033, Perjés Gábor: 
(06 20) 951-6666.

A kerületi ideiglenes helyi 
védett értékek jegyzéke

Áfonya utca 7/a, Árpád fejedelem útja 18-19., 
Bécsi út 1., Bem József utca 24., Bimbó út 2., 4., 
Branyiszkó út 18., Csalogány utca 5., Fekete sas 
utca 1., Fillér utca 32., Fő utca 70–78., Garas utca 
2., 4., Káplár utca 2., Keleti Károly utca 11.,  15/b, 
Labanc út 18., Lukács utca 3., 4., Margit utca 13., 
Nyúl utca 1/b, 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13/a, 
13/b., 14., 16., 17., 18., 22., Ördögárok utca 80., 
Palánta utca 1., Pasaréti út 10., 106., Pázsit utca 9., 
Szemlőhegy utca 32., Széphalom utca 8., Szilágyi 
Erzsébet fasor 81., Torockó utca 7., Ürömi utca 19., 
Vadaskerti utca 11., Virág árok 6/a.

Tisztelt Kerületi Lakosok, 
kedves Érdeklődők!

A Páfrány és a Szalonka utca sarkán 
ingatlanfejlesztést tervez a tulajdonos 

 a használaton kívüli telephelyen.
Várjuk Önöket az ingatlanfejlesztéssel 

kapcsolatos lakossági egyeztetésre, 
hogy megvitassuk, mit gondolnak 
a fejlesztési irányairól, és milyen 
problémákra várnak megoldást 

a környéken!
A jelentkezés előzetes regisztrációhoz kötött, 

ezért, ha szeretne részt venni 
az egyeztetésen, kérjük, írjon a 

kozosseg@masodikkerulet.hu
címre!

Az egyeztetés várható időpontja: 
2021. június 21., 16.30

Az egyeztetés helyszínéről az e-mailben 
jelentkezőket értesítjük.

Köszönjük, hogy közösen gondolkodhatunk 
a környék jövőjéről!

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

A Bambi presszó háza
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közösségi költségvetés – szavazzunk a legjobb ötletekről!

önkormányzati pályázatok
A pályázatok  részletesen is megtalálhatóak  a www.masodikkerulet.hu/palyazatok oldalon

Hajós Alfréd-sportösztöndíj
A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport-, Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 2021/2022. tanévre kiírta a Hajós Alfréd-sport-
ösztöndíjat a II. kerületben életvitelszerűen lakó azon sportolók részére, akik az 
általános és középiskola nappali tagozatán folytatják tanulmányaikat, és valamely 
olimpiai sportágban kiemelkedő eredményt értek el. A pályázati felhívás és az 
adatlap az önkormányzat honlapjáról 2021. június 6-tól letölthető, a beadási 
határidő: 2021. JÚLIUS 2. (péntek) 12 óra. A pályázati kérelmeket az alábbi 
címre kell benyújtani: sportosztondij@masodikkerulet.hu.

Pályázat társasházaknak és a Margit- 
negyed építészeti értékeinek felújítására
A pályázat célja a Margit-negyed védett építészeti értékeinek megőrzése, 
azok felújítási munkáinak támogatása. Beadható JÚLIUS 31-ig. a pá-
lyázatok telJes szövege elolvasható az önkormányzat honlapján: 
www.masodikkerulet.hu.

Idén is keresik Buda legvirágosabb kertjeit, udvarait, erkélyeit
A tavalyi nagy sikert követően az önkormányzat ebben az évben 
is meghirdeti a Buda, a mi otthonunk! pályázatát, amelyben a 
kerület legszebb, legvirágosabb kertjeit, balkonjait vagy belső 
udvarait keresik.
Őrsi Gergely polgármester a pályázattal kapcsolatban kiemelte, céljuk, hogy azok 
a magáningatlanok vagy társasházak, melyek kertjei, balkonjai vagy belső udva-
rai visszatükrözik a II. kerület környezettudatosságát és szépségét, közösségünk 
elismerésében részesülhessenek. – Polgármesterként fontosnak tartom követendő 
példaként bemutatni azokat a kerteket, erkélyeket vagy belső udvarokat, me-
lyeknek tulajdonosai vagy az ott lakók különösen nagy gondot fordítanak arra, 
hogy a II. kerület a főváros egyik legszebb, legrendezettebb és leginkább zöld és 
virágban pompázó városrésze legyen, mind a közterületeken, mind a társasházak 
vagy a magántulajdonú ingatlanok esetében, hogy Buda valódi otthonunkká vál-
jék – tette hozzá.

Pályázni a dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcstermő vagy 
egyéb fás, cserjés növényeket kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató 6 darab, 
balkonkerti/előkerti vagy kerti/belső udvari fotóval és egy maximum 400 karakteres 
leírással lehet az alábbi kategóriákban:

• A kerület legszebb kertje – 2021 • A kerület legszebb társasházi 
belső udvara – 2021 • A kerület legszebb erkélye – 2021.

Kategóriánként 3-3 pályázó kap elismerést, és a legjobbakat, valamint a legtöbb 
közönségszavazatot kapó pályázót kertészeti utalványokkal díjazzák, az 1–10. he-
lyezettek számára egy-egy csomag (10-10 db) zöldhulladékgyűjtő zsákot adnak 
ajándékba. A díjak összege kategóriánként: 1. helyezettek: 60 000 Ft, 2. helyezet-
tek: 50 000 Ft, 3. helyezettek: 40 000 Ft, a közönségszavazat győztese: 60 000 Ft.

A pályázatokat 2021. JúNIUS 1. és AUGUSZTUS 31. között lehet be-
nyújtani. A pályázatokat és a mellékelt fotókat a www.masodikkerulet.hu/
urlap/keressuk-buda-legszebb-legviragosabb-kertjeit-2021 oldalon keresztül 
várják. A kitöltött adatlapot papíralapon, színes fotómelléklettel együtt a Központi 
Ügyfélszolgálatnál is be lehet nyújtani (ebben az esetben a pályázati adatlapot kérheti 
a polgarmester@masodikkerulet.hu e-mail-címre írva, vagy az Ügyfélszolgálattól a 
(06 1) 346-5600-s telefonszámon). A pályzatról bővebben (pl. bírálati szempontok) 
a www.masodikkerulet.hu oldalon olvashatnak.

tanulmányiösztöndíj-pályázat
A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi, Szociális 
és Lakásügyi Bizottsága 2021. JÚNIUS 7-től tanulmányiösztöndíj-pályázatot 
hirdet az általános vagy középiskola 5–13. évfolyamán tanuló nappali tago-
zatos diákoknak a 2021/2022. tanévre. A pályázati részvétel fontos feltétele 
az év végi (2020/2021. tanév) 4,7-es tanulmányi átlag elérése. A részletesebb 
tájékoztató és a pályázati adatlapok letölthetők az önkormányzat honlapjáról: 
www.masodikerulet.hu/palyazatok.

A pályázatok benyújthatók: • postai úton a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 
Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. címre küldve. 
• vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan 1 darab fájlban beszkennelve 
Gottfriedné Tomka Fruzsina részére a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodik-
kerulet.hu e-mail-címre küldve.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. JÚNIUS 30. (szerda) 
15 óra.  A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályán Gottfriedné Tomka Fru-
zsinától a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu címen.

a mi otthonunk! 
Buda,

az ötletgyűJtés időszaka lezárult, hamarosan 
közösen dönthetjük el, mely ötleteket szeretnénk a 
legjobban megvalósítani. Várhatóan június 15–30. kö-
zött kerül sor a közösségi döntéshozatalra, amikor 
szavazhatunk az ötletekről. A döntéshozatalban online 
vehetnek majd részt a II. Kerület Kártya-tulajdonosok, 
illetve személyesen a kerületiek II. kerületi lakcímkártya 
felmutatásával a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 

Templom utca 2–10.) és a Központi Ügyfélszolgála-
ton (1023 Margit utca 2-4.). a szavazással kapCso-
latos valamennyi inFormáCiÓ megtalálható lesz 
a www.masodikkerulet.hu oldalon. online szavazni 
a www.masodikkerulet.kozossegitervezes.hu oldalon tud-
nak majd a II. Kerület Kártya-tulajdonosok. Ennek előnyei-
ről és az igénylés módjáról a www.masodikkeruletkartya.hu 
oldalon találnak bővebb információt.
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Közösségi takarítás
a Macis játszótérnél

Esővédő a buszmegállóban
A 29-es és a 111-es buszok leg-
forgalmasabb, Kolosy téri megálló-
jában idáig nem volt esővédő. Var-
ga Előd Bendegúz alpolgármester 
kezdeményezésére végre pótolták 
a hiányt. A helyszín ugyan már a 
III. kerületben található, de a meg-
állót szinte csak II. kerületi lakosok 
használják. Mint május 24-én az 
alpolgármester közösségi oldalán 
megjegyezte, a III. Kerületi Önkormányzattal történt együttműködés révén sikerült el-
érni, hogy nem kell tovább ázniuk a Zöldmálon és Törökvészen lakóknak, ha a Kolosy 
téren várakoznak.

A már megszokott átfogó és ala-
pos faltól falig takarítás mellett 
az önkormányzat közterület-ta-
karítási programja keretében 
több helyen segítették az in-
gatlantulajdonosokat a járda 
és az úttest közötti területek, 
valamint a nagyobb zöldte-
rületek kaszálásával. Május 
26-án a Pusztaszeri út 58. és 
84. közötti, valamint a Vend 
utca Pusztaszeri és Törökvész 
út közötti szakasza tisztult 

meg. Június 2-án a Tárogató út 
Tárogató út 118. és Szerb Antal 
utca közötti szakaszán (mindkét 
oldalon), valamint a Lipótmezei 
úton takarítottak.

A II. Kerületi Önkormányzat 
kéri, hogy ügyeljenek a takarítá-
sok előtti forgalmirend-változá-
sokra, hagyják szabadon a kijelölt 
területeket és tegyék lehetővé, 
hogy a munka a lehető legala-
posabb lehessen, hiszen a tiszta 
közterület mindannyiunk érdeke.

Ez alkalommal szerencsére nem volt szükség dombnyi meny-
nyiségű szemét és hulladék elszállítására, de összegyűjteni való 
azért így is akadt. A bezsákolás után matricával jelölték a szeme-
tet, jelezve, hogy az önkormányzat hamarosan elszállíttatja, ezért 
nem kell bejelenteni, hogy (ahogy az korábban több esetben is 
előfordult) a közterületen hulladékos zsákok vannak.

Őrsi Gergely polgármester köszönetét fejezte ki az önkéntesek-
nek, akik szabadidejüket áldozva a tisztább környezetért már a 
sokadik közösségi takarításon vesznek részt, egyben örömteli-
nek tartotta, hogy az önkormányzat által szervezett akciótól füg-
getlenül mások is hasonló szemétszedést tartanak.

Az esőbe hajló május 22-én délelőtt tucatnyian érkeztek a II. 
Kerületi Önkormányzat soron következő közösségi takarítá-
sára. Ezúttal a közkedvelt Macis játszótér környékét vették 
gondjaikba az önkéntes takarítók.

Faltól falig takarítás és kaszálás 

Ahogy arról előző számunkban is olvashattak, elkészültek a Mechwart liget 
közösségi magaságyásai, így munkába állhattak a kezdeményezésben részt 
vevő hobbikertészek. Az első találkozó alkalmával kisorsolt kis területek néme-
lyikén már látszik a szorgos kezek munkája és talán hamarosan a többi ágyás 
is megtelik palántákkal, veteménnyel. 

Őrsi Gergely polgármester elmondta, ha sikeres lesz a közösségi kertészkedés 
és további ágyásokra is igény mutatkozik, akkor újabb helyszíneket keresnek e 
kikapcsolódást nyújtó és hasznos tevékenység gyakorlásához.

Tiszta Buda!

ElőttE utána

Itt a kertészkedés ideje
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Bővülnek a közterületi 
SzElEktívHUllAdék-gyűJtő PoNtok

Felülvizsgálta az önkormányzat és a gyűjtő-
hálózatot üzemeltető FKF NZrt. a  II. kerületi 
közterületi szelektívhulladék-gyűjtő pontokat. 
Ennek eredményeként a következő hetekben 
bővítik a színes- és fehérüveggyűjtő edények 
számát. Elsőként a Felvinci út és Marczibányi 
tér sarkáról költöztették el a kukákat a gyakori 
illegális hulladéklerakás miatt. A közeli (gya-
logosan 280 méter) új helyszínen, a Marczibá-
nyi tér és a Kis Rókus utca találkozásánál már 
közterületi kamerával tudják figyelni a rendel-
tetésszerű használatot. A régi helyen tábla iga-
zítja útba a környezetbarát módon szelektáló 
lakosokat. A gyűjtőszigeten hamarosan a kettő 
helyett négy edénybe lehet bedobni az üvegeket.

A II. kerületi közterületek örökbefogadását 
célzó pályázatra a társasházakon kívül a II. 
kerületben működő, a környezetüket sze-
rető és azért tenni akaró helyi társadalmi 
szervezetek (egyházak és civil szervezetek), 
valamint magánszemélyek is jelentkezhet-
nek. A támogatás a II. kerülethez tartozó 
közterület rendbetételére és megtisztításá-
ra, ezen belül parképítési feladatok elvégzé-
sére, növényültetésre, növénygondozásra, 
komposztálásra, talajjavításra (indokolt 
esetben talajcserére), valamint a helyre-
állított terület folyamatos gondozására 
használható fel. Pályázni kizárólag 2021. 
december 31-ig megvalósuló programmal le-
het. A társasházak közös képviselői egyedül 
is pályázhatnak, a társasház közgyűlésének 
erről szóló felhatalmazását legkésőbb 2022. 
április 30-ig be kell szerezniük. Jelentkezé-
si határidő: 2021. augusztus 23. (postára 
adás dátuma).

A pályázat keretösszege bruttó 3 millió Ft. 
a támogatás mértékének felső határa bruttó 
400 ezer Ft, a pályázati támogatás maximu-
ma pedig a teljes költségvetés 70%-a lehet.

A benyújtott pályázatokat folyamatosan, 
beérkezési sorrendben bírálja el a Tele-
pülésüzemeltetési, Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottság.

a hulladékot Csak 8–12 Óra között 
veszik át az aláBBi helyszÍneken:

• a polgármesteri hivatal papkerti parkolója (1024 Ró-
mer Flóris u. 4/a, a Magyar Autóklub volt épületénél). 
A kocsival érkezők a papkerti parkolóban ingyenesen 
várakozhatnak (maximum 3 óra), ha a sorompónál je-
gyet kérnek • Pesthidegkúton a Klebelsberg Kultúrkúria 
murvás parkolója (1028 Templom u. 1-3.)

Az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtés alkal-
mával a két helyszínen lakcímkártya felmutatásával kell 
igazolni, hogy a hulladékot leadó személy valóban a II. 
kerületben lakik. A nagy tételben leadott – vélhetően 
vállalkozásból származó – gumiabroncsok csökkentik 
a helyi lakosoktól átvehető mennyiséget, ezért az ön-
kormányzati akció keretében fejenként legfeljebb nyolc 
gumiabroncs adható le. A háztartási mennyiséget meg-
haladó, vagy a felsoroltaktól eltérő veszélyes hulladék 

a pályázattal kapCsolat-
Ban FelvilágosÍtás kérhe-

tő a kornyezetvedelem@masodikke-
rulet.hu e-mail-címen. A kitöltött pályázati 
adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt 
borítékban, 1 példányban kell benyújtani pos-
tai úton eredetiben a Budapest II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság 
Környezetvédelmi Osztály részére (1277 Buda-
pest 23. Pf. 21. vagy 1024 Budapest, Mechwart 
liget 1.). Pályázatot kizárólag az erre rendsze-
resített pályázati űrlapon lehet benyújtani. 
A borítékon fel kell tüntetni a „Fogadj örökbe 
egy közterületet!” jeligét. A benyújtott pá-
lyázati anyag nyilvános. A kitöltött pályázati 
adatlapot a kornyezetvedelem@masodikke-
rulet.hu címre is be kell küldeni. A pályázati 
kiírás az adatlapokkal és a mellékletekkel 
együtt elérhető a www.masodikkerulet.
hu/palyazatok oldalon.

Fogadj örökbe
egy közterületet!

Ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtést 
tart a II. kerületi Önkormányzat

JÚnius 26-án, szomBaton 8–12 Óráig

átvételét az önkormányzat munkatársai a helyszínen 
megtagadhatják, ezért más típusú hulladékot nem is 
érdemes elvinni. 

Nem tartozik a veszélyesnek minősített hulladékok 
közé a gumiabroncs, az étolaj és a diszperziós festék, de 
átvételüket és elszállításukat környezetvédelmi okokból 
a II. kerület továbbra is biztosítja.

az akCiÓBan leadhatÓ anyagok: 
tonerek, nyomtatópatronok, olajos felitatók, fáradtolaj, 
étolaj, oldószerek, higítók, oldószeres és diszperziós festé-
kek maradékai, hajtógázos flakonok (sprék), gyógyszerek, 
növényvédő szerek, higany tartalmú fénycsövek, izzók, 
lázmérők, mosószerek, háztartási vegyszerek, elemek, 
akkumulátorok, szennyezett csomagolási hulladék (pl.: 
kiürült műanyag vagy fém festékes kannák), monitorok, 
klímaberendezések, hűtőgépek, tévék, egyéb informa-
tikai és távközlési berendezések, háztartási kisgépek.

indokolt esetBen, előzetes regisztráCiÓ után házhoz mennek a nagy-
méretű elektronikai hulladékért. A veszélyeshulladék-gyűjtés keretében JúNIUS 

26-án, szombaton az önkormányzat egyes háztartásokból, előzetes bejelentés alapján elszállíttatja a 
nagyméretű elektronikai hulladékot. Az akciót olyan idősebb, vagy segítségre szoruló lakosok számára hirde-
tik, akik nem tudják eljuttatni a kidobásra váró eszközeiket a két veszélyeshulladék-gyűjtőhely egyikére sem. 

Regisztrálni JÚNIUS 21-ig lehet az alábbi elérhetőségeken: • telefonon Alimán Gabriellánál a 
(06 1) 346-5722-es számon, e-mailben pedig a kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu címen • a jelentkezéskor 
meg kell adni a nevet, telefonszámot és a lakcímet, illetve az elszállításra váró hulladék fajtáját, mennyiségét.
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– Régóta élek a Margit-negyed 
területén, és számomra nagyon 
örvendetes rehabilitációjának 
az ötlete – mondta el érdeklődé-
sünkre Dévényi Tamás. – Mint épí-
tész, talán jobban figyelem tárgyi 
környezetemet és érzékenyebb 
vagyok lassú, de határozott pusz-
tulására. Amíg saját lakásunkban 
ügyelünk a rendre és a tisztaság-
ra, ahogy távolodunk tőle – és ez 
akár már a lépcsőházakban is ta-
pasztalható –, úgy romlik a hely-
zet. Csak rajtunk áll, hogy változ-
tassunk az itt élők igényességén, 
hogy szerethetőbb, barátságo-
sabb, inspirálóbb legyen tágabb 
környezetünk.

Min múlik az igényesség?
Sajnos, Magyarországon a vizu-

ális nevelés teljesen a perifériára 
szorult, az oktatásban alig-alig je-
lenik meg az élhetőbb környezet-
re nevelés, ezért a környezethez 
való viszonyunkat csak otthonról 
hozhatjuk. A  cél az, hogy feléb-
redjünk, és nekiálljunk rendet 
rakni azért, hogy az adott helyen 
jól érezzük magunkat, hogy sze-
rethetővé tegyük lakóhelyünket. 

Két okból is nagyon helyes-
nek tartom, hogy éppen ezen a 
bel-budai területen kezdődik el 
a változás. Egyrészt a Margit körút 
Buda ütőere, másrészt itt található 
a legtöbb önkormányzati helyiség, 
így itt lehet a leghatékonyabban 
bemutatni, miként érdemes kéz-
be venni szűkebb környezetünk 
rendezését. Remélem, a program 
a kerület vagy a város más részeire 
is ösztönzően fog hatni.

Hogyan került a Margit-ne-
gyed programba?
Az önkormányzat honlapján 

olvastam a kezdeményezésről, és 
a legnagyobb lelkesedéssel ír-
tam le ezzel kapcsolatos gondo-
lataimat, amelyek egybecsengtek 
az önkormányzat elképzeléseivel. 
Építész és belsőépítész is vagyok, 
ahhoz értek, hogyan lehet széppé 
és harmonikussá tenni a minket 

körülvevő külső és belső világot. 
A  szakmai tudás mellett ugyan-
ilyen fontos az érdeklődés is. Na-
gyon élvezem a munkámat, állan-
dóan azt figyelem, hogy hol, mit 
lehetne javítani. 

Sok javítanivaló akad?
Meglehetősen. Például az aj-

tók és ablakok. Az egész országot 
– kerületünket is – sújtja, hogy 
engedély nélkül ki lehet cserél-
ni nyílászárókat, megváltoztatni 
méretüket, anyagukat, színü-
ket, osztásukat. Ez – az esztétikai 
szempontokon túl – azt is magával 
hozza, hogy az épített kultúrának 
egy része eltűnik.

A korábban színes kirakatok-
kal teli Margit körútra is ráfér 
a szépítés.
Rengeteg üres üzlethelyiség 

van, amiket élettel kellene meg-
tölteni. Köztudott, hogy az ön-
kormányzatnak milyen szűkösek 
az anyagi lehetőségei, most még-
is példát mutathat azzal, ahogy 
ezeket hasznosítja. Ha egy ön-
kormányzati intézmény, mond-
juk, a Vízivárosi Galéria beköl-
tözik egy ilyen helyiségbe, és ott 
létrehoz valamit, amitől az oda 
betérők jól érzik magukat, azzal 
nemcsak egyre több embert fog 
bevonzani, de inspirálja is a töb-
bi szolgáltatót. 

Ön a projekt szakmai fővéd-
nöke. Mi a feladata ebben a 
minőségében?
Ez egy civil státusz, nem dön-

téshozói, így a szakmai testület-
ben sem szavazó tagként veszek 
részt, de szakmai véleményemmel 
igyekszem befolyásolni a dönté-
seket, felhívni a figyelmet bizo-
nyos aspektusokra és értékekre, 
amelyek nem mindenki számára 
ismertek. Amikor például a tes-
tület tagjaival körbejártuk az érin-
tett ingatlanokat, megmutattam 
nekik egy ócska, ám eredetileg 
bronzból készült portált, amiről 
már senki se tudja, hogy bronz, 
mert annyi minden történt vele, 

annyi réteg került erre a nagy ér-
tékű, örök életű anyagra. Jelenleg 
azon dolgozom, hogy megpróbál-
jam számba venni, mivel lehetne 
segíteni azoknak, akik változtatni 
szeretnének vagy kényszerülnek – 
a mások számára is látható – kör-
nyezetükön. Lehetne javaslatot 
adni az üzletek bérlőinek, hogy 
milyen cégért vagy feliratokat 
rakjanak ki, ami a legjobban il-
leszkedik a házhoz, az utcához. És 
ha már lesz egy jó példa, ami nyil-
vánosságot kap, bizonyára mások 
is szívesen követik. 

Mit gondol, mikor lesz látható 
a változás?

Pár hónap múlva tudnak nyit-
ni az új üzletek, és egy év múlva 
talán már örülhetünk komoly 
eredményeknek. Lassú folya-
matra kell készülni, és a leg-
lassabb a legpénzigényesebb 
változás lesz: közterületeink ba-
rátságosabbá tétele. Nagyon jó 
lenne például, ha a villamos is-
mét megállna az országúti feren-
ces templomnál, ami élénkítené 
a gyalogosforgalmat, ezáltal az ott 
lévő üzletek forgalmát is. Ez per-
sze közlekedési kérdés, sok érv 
van mellette, ellene egyaránt, de 
ha még most is lenne itt megálló, 
valószínűleg senkinek nem jutna 

dévényi tamás építész, 
belsőépítész, tervező és épí-
tésztanár. Fontosabb munkái: 
Lupa-szigeti nyaralók, Magház, 
Rácz-fürdő, 4-es metró – Rá-
kóczi tér, Fuga – Budapesti 
Építészeti Központ, a Várkert 
Bazár belső kialakítása. A II. 
kerületben áll többek között a 
pesthidegkúti akadálymentes 
lakóegyüttese és több moder-
nista műemlék-rekonstrukciója 
(Napraforgó utca 18., Pasaréti 
út 96. ikerház).

Munkásságáért Budapestért 
emlékzászlót, Ybl Miklós-, Mol-
nár Farkas-, ICOMOS, kétszer 
Podmaniczky-, kétszer FIABCI, 
Év háza és Prima díjat kapott.

nyitott szemmel járja a világot és tele van ötlettel, hogy miként 
lehetne azt szebbé, jobbá, emberibbé, élhetőbbé tenni. egyszerre 
foglalkoztatja múlt és jövő; új házakat tervez, de kutatja a régiek 
történetét, gyűjti rejtett kincseiket. hisz a közös cél és a közös tett 
összekovácsoló erejében. dévényi tamás ybl-díjas építész évtizedek 
óta kerületünk lakója, 2020 óta pedig a margit-negyed program tár-
sadalmi megbízatású szakmai fővédnöke.
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Kis lépésekkel egy nagy terv megval ósításáért
www.margitnegyed.hu, www.facebook.com/margitnegyed, www.instagram.com/margitnegyed

Több mint 130 pályázat érkezett

A MARgIt-NEgyEd HíREI
eszébe, hogy megszüntesse. Nem 
szoktam visszasírni a régi világot, 
de ami jó volt, azt érdemes visz-
szahozni. 

Ami pedig a látható változást il-
leti, kis lépésekkel is el lehet in-
dulni. Az  a társasház, amelyben 
lakom, tavaly elhatározta, hogy 
karácsonyra közösen feldíszíti 
az épületet. Öt nagy ablak néz a 
belső udvarra, amelyet a négy ad-
venti hétvégén, illetve az ötödi-
ket szilveszterkor egy-egy család 
„felöltöztetett”. Igazi ünnepváró 
hangulat uralkodott a házban, 
minden héten elkészült egy-egy 
ablak, amit a lakók vasárnap lel-
kesen megtapsoltak a gangról. 
Erről az jutott eszembe, hogy az 
év vége közeledtével meg lehetne 
hirdetni egy Margit-negyed ka-
pui-felhívást, hogy minden házra 
kerüljön egy szép adventi koszo-
rú vagy egyéb díszítés, és aki vé-
gigsétál a Margit körúton, ezeket 
mind megcsodálhassa. Ez nem 
építészet, mégis környezetformá-
lás. Jó lenne, ha minél több ember 
kezdene el ilyesmiről gondolkod-
ni és kezdeményezne hasonló ak-
ciókat – ötletek és tettek kellenek 
ahhoz, hogy megváltozzon a mos-
tani helyzet. 

A Margit-negyed projekt a 
közvetlen lakókörnyezetét 
érinti. Jelent ez önnek érzel-
mi többletet?
Erre azt kellene mondanom, 

hogy igen, de az igazság az, hogy 
mindig az a munka áll hozzám a 
legközelebb, amit éppen csinálok. 
A járvány miatt ugyanakkor még 
többet vagyok otthon és az ottho-
nom környékén mindennap sokat 
sétálok – tízezer lépést minimum 
– és remek helyeket találok. Még 
számomra is, aki nyitott szemmel 
járok, rengeteg új felfedeznivaló 
akad. A  Margit-negyed projekt 
számomra nagyon fontos, min-
dennap foglalkoztat, és annyiban 
más, mint a többi munkám, hogy 
ez nem egy meghatározott időre 
szól. Ha elkészül egy épület, akkor 
elengedem, és jöhet a következő 
tervezési feladat, a Margit-ne-
gyeddel azonban folyamatosan 
van tennivaló, és remélem, hogy 
két év múlva is lesz, csak más ki-
hívásokkal kell majd szembenéz-
ni. Része lett az életemnek, és azt 
szeretném, ha az itt élők számára 
is hasonlóan fontossá válna. 

Péter ZsuZsanna

Minden várakozást felülmúlt az 
érdeklődés a Margit-negyed meg-
hirdetett ingatlanai iránt, hiszen öt 
hét alatt több mint 130 pályázat 
érkezett 22 önkormányzati helyi-
ségre. A napokban elkezdődött a 
május 31-ig beérkezett pályázatok 
elbírálása, és hamarosan újabb in-
gatlanokat hirdetnek meg. 

A II. Kerületi Önkormányzat 2020 őszén 
hirdette meg Margit-negyed programját, 
mely a Margit-körút és közvetlen vonzás-
körzetének kulturális és gazdasági újra-
pozicionálását tűzte ki célul. A program 
egyik első lépéseként a területen elérhető 
üres, önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanoknak kívánnak bérlőket és üze-
meltetőket találni. Az ingatlanhasznosítási 
programnak nem csupán az a célja, hogy 
az érintett ingatlanok visszakerüljenek a 
piaci körforgásba, hanem hogy a leendő 
bérlők a program által meghatározott 
közösségi és kulturális célok elérését is 
partnerként segítsék. 

Idén tavasszal több partnerszervezet 
már a programon keresztül juthatott in-
gatlanhoz, majd április végén további he-
lyiségeket hirdetett meg az önkormányzat 
a Margit-negyed platformjain. 

Május 4-én elindult egy közterületi és 
online kampány is a program népsze-
rűsítésére. Alig két héttel a kampány-

indítást követően már a legtöbb ingat-
lanra érkezett értékelhető pályázat, így 
a Margit-negyed Döntés-előkészítő és 
Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy 
mihamarabb munkához lát, és a május 
31-ig beérkezett pályázatokat kiértékeli 
a következő hetekben. 

– Jó látni, hogy milyen sokan szeret-
nének részt vállalni a Margit-negyed 
megvalósításában. Az, hogy ilyen sok, a 
program céljait támogató pályázat érke-
zett, megerősíti azt az elképzelésünket, 
miszerint kezdeményezésünk nemcsak a 
területen lakók, de az egész város valós 
igényeit szolgálhatja egy élhetőbb, fenn-
tarthatóbb városi létforma kialakításában 
– nyilatkozta Őrsi Gergely polgármester.

A pályázási lehetőség ettől függetlenül 
nem szűnik meg, hiszen ameddig a szerző-
dés a leendő bérlővel nem köttetik meg, 
ezen ingatlanok nem kerülnek ki a prog-
ramból, viszont mind az önkormányzat, 
mind a Margit-negyed program felületein 
a napokban passzív állapotba kerülnek, 
hogy jelezzék: az adott ingatlan kapcsán 
már elkezdődtek az ügyviteli folyamatok, 
ezért nem érdemes rá pályázni.

Ezzel párhuzamosan még június hó fo-
lyamán felkerül több tucat újabb ingatlan, 
amelyre ismételten lehet majd pályázni. 
Ebben a körben sok olyan pincehelyiséget 
és félszuterént is meghirdetnek, amelyre 

elsősorban társasházak, területi vállalko-
zók vagy magánemberek jelentkezését 
várják, hiszen ezek leginkább tárolásra 
alkalmasak, így biciklitárolóként, raktár-
ként vagy közösségi helyiségként ideális 
a hasznosításuk.

Az első, a program keretében megva-
lósuló kulturális eseményt június 4–6. 
között tekintheti meg a közönség, hiszen a 
Jurányi Inkubátorház a Margit-negyedben 
négy helyszínen tölti fel művészettel az 
elhagyott ingatlanok kirakatait, köztük egy 
régi virágboltot és bankot is. A program a 
kirakART kortárs előadó-művészeti hét-
végéje keretén belül valósul meg, ahol öt 
független befogadóhely – a Bethlen Téri 
Színház, Jurányi Inkubátorház, Szkéné 
Színház, MU Színház és az ötletgazda 
Trafó Kortárs Művészetek Háza – kö-
zös szervezésében a város elhagyatott 
kirakatai mellett kávézók és színházak 
üvegablakait élesztik újjá művekkel, mű-
vészekkel, akciókkal három napon át Bu-
dapest különböző helyszínein.

Szintén fontos törekvés, hogy a helyi 
szolgáltatókat ismertté tegyék a környék-
beliek számára, ennek egyik eredménye 
már látható a program saját közösségi 
felületein „A Margit-negyed arcai” cí-
men (közéjük tartozik Huszka Bíborka 
aranyműves is a Medve utcából, akiről a 
20. oldalon olvashatnak).

A Margit-negyed program jelenlegi fázisában elkezdődtek azok a szakmai és lakossági fórumok is, ahol szeretnék fel-
mérni a területen szolgáltatók és lakók igényeit, és hogy miként tudnak közös célokat megfogalmazva, minél szorosab-
ban együtt dolgozni a program szakmai lebonyolítóival és az önkormányzattal. Képünkön a május 28-i kulturális szakmai 
fórum, amelyet a Jurányi Házban tartottak Őrsi Gergely polgármester, Berg Dániel alpolgármester és Ongjerth Dániel 
szakmai vezető részvételével
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Újra fizetni kell a parkolásért
Május végéig büntetés helyett csak figyelmeztették az autósokat

lámpás gyalogátkelőhely a Csibor utcánál

• Aszfalt helyett térkő. A Margit körúton a 
Szász Károly utca és a Kapás utca között moder-
nizálja a közvilágítást a Budapesti Dísz- és Köz-
világítási Kft. A munkálatok miatt a szakaszon a 
járdát is felbontották. A munkálatok befejeztével 
azonban nem aszfaltot, hanem térkő burkolatot 
kap a gyalogút.
• Elkészült és átadás alatt áll az Ali utca bur-
kolatának felújítása.
• A Táltos utcában zajlik a vízvezetékcsere 
az Ördögárok utca és a Zsíroshegyi út közötti 
szakaszon, ahol majd újraburkolják az utat.
• A Turul utcában is dolgoznak a vízvezeték 
cseréjén, ezt követően megújul az útburkolat.
• A kerékpáros közlekedés támogatására kerü-
letszerte több utcában is kerékpáros nyom-
vonalakat és sávokat jelölnek ki egy 
korábbi pályázat eredményként. A munkák június 
1-jétől indultak.

A gyors bejelentés azonban sokakat érint-
hetett váratlanul, esetleg el sem jutott a hír 
hozzájuk, de kiderült az is, hogy voltak, akik 
év eleje óta nem tudták, vagy elfelejtették 
kiváltani a kerületi parkolási engedélyüket, 
noha jogosultak lettek volna rá.

A II. Kerületi Önkormányzat ezért úgy 
döntött, hogy parkolási ellenőrei – akik a 
parkolás leállása idején új feladatot vállalva 
a II. kerületi takarítási akciókban segítettek 
– az újraindult ellenőrzésekkel párhuzamo-
san a büntetés helyett a figyelmeztetésre 
helyezik a hangsúlyt május 25–31. között, 
így adva időt a helyben élőknek, hogy ren-
dezzék a parkolási engedélyüket.

hol válthatÓ ki az engedély?

A legegyszerűbb és várakozás nélkül leg-
gyorsabb az interneten keresztül, online 
intézni az engedélyhosszabbítást. Az Ügy-
félablak és az engedélyigényléssel kapcso-
latos valamennyi szükséges információ el-

A koronavírus-járvány visszaszorítása 
érdekében hozott intézkedések körébe 
tartozott, hogy tavaly november 4-től 
újra országszerte ingyenes lett a parkolás. 
A fizetőparkolás visszaállítását a beol-
tottak számától tették függővé. Miután 
itthon elérte a koronavírus elleni vakci-
nával beoltottak száma az ötmillió főt, a 
kormány úgy döntött, hogy május 25-től 
ismét fizetős lesz a parkolás.

érhető a www.masodikkerulet.hu oldalról 
az Ügyintézés – Közterület/Parkolás menü-
pontokon keresztül.

A polgármesteri hivatal Margit utcai Köz-
ponti Ügyfélszolgálatán május 25-től előze-
tes bejelentkezés nélkül fogadják a par-
kolási engedélyeket személyesen intéző 
ügyfeleket (1023 Margit utca 2-4., tel.: 
(06 1) 346-5600, e-mail: ugyfelszolga-
lat@masodikkerulet.hu).

Így, ha valakinek nincs lehetősége online 
kiváltani az engedélyt, az ügyfélszolgálaton 
rugalmasabb ügyintézés keretében kérhet 
segítséget.

margit utCai központi Ügy-
Félszolgálat Fogadási ideJe:
hétfő 8–12-ig és 13–17-ig, kedd 

8–12-ig és 13–16-ig, szerda 8–12 és 
13–18-ig, csütörtök 8–12 és 13–16-ig, 
péntek 8–13-ig.

közterületi
munkálatok

A Hűvösvölgyi úton a Csibor utcánál alakított ki lámpás, nyomógombbal működő gyalog-
átkelőt a II. Kerületi Önkormányzat. A szakaszon főleg a téli és esti időszakban volt veszé-
lyes az átjutás a forgalmas úton, ahol sok járművezető nem vette figyelembe a közlekedési 
szabályokat, vagy egyszerűen eddig nehezen vették észre az átkelésre várakozókat. A zebra 
biztonságosabb lett, ettől függetlenül továbbra is figyeljünk egymásra, amikor közlekedünk.

További információk 
a parkolási ügyintézésről:
www.masodikkerulet.hu
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A kormány 2014-ben fogadta el a közpon-
ti címregiszterről (KCR) és a címkezelésről 
szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendeletet. 
A  központi címregiszter létrehozásával az 
volt a cél, hogy egységes – a hatályos (ház-
számozási) jogszabályokra figyelemmel lévő, 
a földhivatali nyilvántartással, valamint a sze-
mélyi adat- és lakcímnyilvántartással (SZL) 
egyező – címnyilvántartás jöjjön létre az or-
szágban. A települési jegyzők feladatává tet-
ték a KCR-be történő címrögzítést, és ezután 
valamennyi telepÜlésen megtörtént a 
CÍmek FelÜlvizsgálata. 

Ennek során kiderült, hogy Budapest II. 
kerületében a nagyjából 82 ezer BeJegyzett 
(lak)CÍmBől 55 ezer nem Felelt meg a 
koráBBi JogszaBályoknak, vagy tévesen, 
illetve hibásan volt rögzítve. (Volt olyan lakás-
cím, mely 72-féleképpen létezett a KCR-ben, 
így az SZL-ben, vagyis 72-féleképpen lehetett 
volna bejelentkezni egyetlen lakásba...) Jelen 
pillanatban is még 40 ezer cím van felülvizs-
gálat alatt (nagyjából 50 ezer cím pedig nincs 
még rögzítve, zömmel nem lakcímek) és ezek 
rendezése Folyamatosan zaJlik.

1874 óta, amióta a Fővárosi Közmunkák Ta-
nácsa első ízben állapította meg a házszámo-
zás szabályait, azok lényegüket tekintve nem 
változtak. A  jelenleg hatályos fővárosi köz-
gyűlési rendelet szerint a házszám a telkek 
sorszáma és nem az számít, hogy hány épület 
található az adott telken. a kiosztott ház-
számok semmiképpen sem oszthatÓak 
meg telken BelÜl, ezt csak akkor lehetne 
megtenni, ha az adott telket felosztanák és új 
helyrajzi (fő)számok keletkeznének. Továb-
bá, ha egy telket megosztanak, akkor az ere-
deti házszám kiesik/megszűnik és helyette /A 
és /B stb. házszámok jönnek létre (magyarán, 
ha a 65.-ös házszámú telket kettéosztják, ak-
kor a két új telek házszáma 65/A és 65/B lesz, 
a 65.-ös házszám pedig megszűnik). Ezeket a 
150 év óta változatlan, világos házszámo-
zási szaBályokat számos helyen nem 
tartották Be, és többek között ezek javítá-
sa is megtörténik a címek rendezése során. 
Amennyiben egy telken több épület/lépcső-
ház található, úgy azokat az ABC betűjeleivel 
kell megjelölni. Társasházi lakások szint/
ajtószám megjelölését pedig a társasházi ala-
pító okiratban foglaltak alapján kell rögzíteni 
a KCR-be.

A fent említett 40 ezer kerületi ingatlan 
esetében a tulajdoni lapokon a „felülvizsgálat 
alatt” kitétel szerepel. Ennek következmé-
nye, hogy ezen CÍmekre nem lehet BeJe-
lentkezni, és egyik ingatlan sem hitel-
képes, valamint például az otthonteremtési 

támogatásra sem Jogosult addig, amíg 
a címkezelés le nem zárul. A címkezelési el-
járás lefolytatása után – 1-2 héten belül, auto-
matikus adatátvétellel – a tulajdoni lapokra is 
a jogszabályoknak megfelelően képzett címek 
kerülnek fel, és mindegyikről lekerül a „felül-
vizsgálat alatt” kitétel.  A címkezelési eljárás 
lefolytatásakor – amennyiben az lakcímvál-
tozáshoz vezet – az új lakcímkártya visszame-
nőlegesen lesz dátumozva, arra az időpontra, 
amikor a címkezelési eljárást megelőző címre 
jelentkezett be az állampolgár. Jogi nyelven 
ez költözéssel nem JárÓ lakCÍmválto-
zást Jelent, ami nem minősÜl adatvál-
tozásnak, így a címváltozás tényének iga-
zolását egyetlen egy hatóság/szolgáltató sem 
kérheti az állampolgártól. A jogszabály alap-
ján amúgy sem adható ki semmiféle címiga-
zolás a KCR-ből. Az ingatlan címét kizárólag 
az ingatlan tulajdoni lapja bizonyítja (ameny-
nyiben azon már nem szerepel a „felülvizsgá-
lat alatt” kitétel).

mindazok számára nélkÜlözhetet-
len a CÍm rendezése, akik be akarnak je-
lentkezni, vagy jelzáloghitelt akarnak fel-
venni, vagy otthonteremtési támogatásra 
pályáznak az adott ingatlan esetében. Mások 
számára csak nehézségeket okoz a cím meg-
változása (egészen addig, amíg nem akarnak 
hitelt felvenni, vagy támogatásra pályázni), 
de már szinte minden szolgáltató automati-
kusan értesül a címváltozásokról, és minden 
hatóságnál/szolgáltatónál díjmenetes a cím-
változás átvezetése.

A kormányzati szándék többek között azért 
is született meg az egész országra kiterjedő 
címrendezés kérdésében, mert a KCR-ben 

ún. x és y címkoordinátákkal kell rögzíteni 
minden címet, később pedig ezen koordi-
náták alapJán Fognak méterre pon-
tosan megtalálni minden ingatlant a 
mentők, a tűzoltÓság és a rendőrség 
is. (Hogy ez a tervezett rendszer mikor fog 
élesedni, arról nincs információnk.) Épp 
az hívta életre a KCR-t, hogy ezek a szervek 
számos esetben nem találták meg a pontos 
címet, mert nem a jogszabályoknak megfe-
lelően használták/használják a házszámokat, 
címeket (arra is van számos példa kerüle-
tünkben, hogy az ingatlan címét olyan köz-
területnél használják, mely közterülettel az 
nem határos).

Minisztériumi jogszabály-értelmezés alap-
ján a CÍmkezelési elJárás speciális állam-
igazgatási eljárás, amely nem tartozik az álta-
lános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény hatálya alá, így nem minősÜl 
hatÓsági Ügynek, mivel egy regiszter adat-
bázisba történő adatbejegyzésről van csupán 
szó. Ezért határozatot, írásbeli döntést nem 
lehet hozni ilyen eljárásban, továbbá – an-
nak ellenére, még ha állampolgár, vagy ható-
ság kezdeményezi is a címkezelési eljárást – az 
eljárásban nincs ügyfél, így semmiféle hely-
színi egyeztetésre nincs mód a címkezelési el-
járásokkal kapcsolatban és címigazolás sem 
adható ki a KCR-ből. A fentiekből az is követ-
kezik, hogy a címkezelési eljárással szemben 
nem lehet sem panasszal, sem fellebbezéssel 
élni, kizárÓlag BÍrÓsági Úton lehetsé-
ges Jogorvoslatot kérni.

budaPest II. KerületI PolGármesterI HIvatal
HatósáGI IGaZGatósáG

Az elmúlt időszakban több 
problémát is felvetett a 
címek megváltozása kerü-
letünkben. Az alábbi okok 
teszik szükségessé a címek 
(házszámok) rendezését. 

A központi címregiszterről,
a lakcímek módosításáról

???

a, b, c,? Hrsz.?
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Kerületünk és Óbuda határán húzódik Budá-
nak az a része, amit ma a Schönthal név XIX. 
századi magyarosítása nyomán Szép-völgyként 
ismerünk. A névadás eredete homályba vész, 
de valószínűleg inkább a kirándulóknak kö-
szönhető, mint azoknak a polgároknak, akik 
generációk hosszú sora óta ismerték és hasz-
nálták legelőként, erdőként, szőlőskertként ezt 
a földrajzi területet. 

Amennyire régi a Duna-parti települések 
mögött kéklő hegyek hasznosítása, olyan régi 
a Szépvölgyi út nyomvonala is. A  Látó-hegy 
és a Hármashatár-hegy tömbjéhez tartozó ki-
sebb csúcsok (Mátyás-hegy, Remete-hegy, 
Alsó-Kecske-hegy) között kapaszkodik fel év-
századok óta a Pál-völgyön át a Szép-völgybe. 
A mai Újlak városrész két főútja, a Lajos utca 
és a Bécsi út nyomvonala bizonyosan ókori 
eredetű; s így valószínűleg a hegy felé elágazó 
Szépvölgyi út eleje is megvolt már e korai szá-
zadokban.

Az Árpád-korban a Duna partján itt, a mai II. 
és III. kerület határán Szentjakabfalva telepü-
lést találhatjuk a régi térképeken. Annak is van 
okleveles nyoma, hogy Óbuda és a falu határvo-
nalát egy kőpárkánnyal ellátott árok jelezte: ez 
pedig éppen a mai Szépvölgyi út vonalában hú-
zódott. Az árok és a kőfal nyomai még a XVIII. 
században is megtalálhatók voltak, szerepük 
a határjelzésen túl elsősorban az volt, hogy ez 
az árok vezette le a hegyről lezúduló esővizet 
a Dunába. A víz egyes szakaszokon még a XX. 
században is nyitott árokban folyt az út mellett.

A Szépvölgyi út középkori nyomvonaláról 
egy igen részletes leírásunk is van, mivel I. 
Lajos király emberei 1355-ben bejárták a te-
lepüléshatárt, hogy tisztázzanak vitás birtok-
viszonyokat. Sok dűlőút vezetett akkoriban is 
már a hegyek felé: ez is bizonyíték arra, hogy 
a magasabban fekvő területeket ekkoriban in-
tenzíven használták. Ahogy talán a rómaiak, 
úgy a középkori Jakabfalva lakói is a Szép-völgy 
környékre járhattak fel legeltetni, építésre és 
tüzelésre alkalmas fát gyűjteni, disznókat mak-
koltatni. Valószínűleg építőkövet, agyagot is 
bányásztak itt már akkoriban. 

Az Óbudába beolvadt Szentjakabfalva java-
részt elpusztult a hódoltság korában; aztán a 
török kiűzése után német telepesek érkeztek, 
ők alapították meg Neustiftet, azaz Újlakot. 
A település széle az Ürömi utca és a Szépvölgyi 
út sarkán ma is álló, a XIX. század elején emelt 
Segítő Szűz Mária-kápolnánál volt. De az út ve-
zetett tovább felfelé, az 1700-as évek elején úgy 

Fo
rr

as
 m

aG
ya

r K
er

es
Ke

de
lm

I e
s v

en
de

Gl
at

oI
Pa

rI
 m

uZ
eu

m
Fo

rr
as

 eG
yK

or
.Hu

Buda egyik leghosszabb utcája a Szépvöl-
gyi út, házszámai jócskán a 200-as szám 
fölé kúsznak. Ez újlak városrész főutcája, 
a II. és III. kerület határán húzódó forgal-
mas útvonal, amely legutolsó szakaszán, 
a Fenyőgyöngye vendéglőtől felfelé teljes 
egészében a II. kerület területén halad. De 
ennek az ősi nyomvonalnak nemcsak a hosz-
sza nagy, hanem a múltja is igen tekintélyes.

hívták: Weingart Strasse, azaz Szőlőskert utca. 
Később a Mátyás-hegy után Mathiasberg gas-
se, vagy egyszerűen Mathias gasse lett a neve. 
A mai Pálvölgyi út torkolatánál ágazott le belőle 
az út a Buda környéki falvak, például Hidegkút 
felé, a Határ-nyergen keresztül. A régi térké-
pek tanúsága szerint a következő „átjáró” arra-
felé csak a Hármashatár-hegy északi oldalán, a 
Virágos-nyeregnél nyílt. 

A Szépvölgyi út virágkorát egyfelől a szőlő-
művelés felfutása hozta el. A XIX. század kö-
zepén a Cirbolya utca és a Szépvölgyi úti napo-
sabb, délkeleti oldalába is tőkéket telepítettek; 
és a szőlőskertek vékony parcellái a Szépvölgyi 
dűlő mellett, részben a mai (elhagyott) parko-
lók területén is megjelentek. Másfelől, a szőlő-
művelésnél is jelentősebben alakította a tájat a 
bányászat: a szédületes ütemben fejlődő Buda-
pestnek mérhetetlenül sok építőanyagra volt 
igénye. Az itt fejthető mészkő építőanyagnak 
is alkalmas volt, de mészégetésre is használták.

A Szépvölgyi út alsó szakaszán, a mostani 
Montevideo utcai irodaházak helyén a 1800-
as évek második felében a Holzsprach-féle 
téglavető működött, a közeli Ürömi utcában a 
mai sportpályák helyén pedig a Melocco-ce-
mentgyár. Továbbhaladva az úton, a völgy be-
járatánál ma is látható délnyugatra a Pál-völ-
gyi kőfejtő, északkeletre pedig a Mátyás-hegy 
két egykori kőfejtőjének nyoma. Még feljebb 
a Remete-hegy oldalában és a Fenyőgyöngye 
vendéglő mellett találhatjuk meg egy-egy 
bánya nyomait, velük szemközt pedig a Lá-
tó-hegy oldalában működött a Francia-bá-
nya, kissé feljebb pedig a Kecske-hegyi kő-
fejtő. Végül kőbánya volt a Selyemakác utca 
legfelső házainak helyén, illetve a mai Szép-
völgyi dűlő mentén, az erdészház mögött is. 
A kitermelés miatt magát a Szépvölgyi út egy 
részét is lekövezték, karbantartották – talán 
ez is hozzájárult a környék későbbi turisztikai 
felfedezéséhez.

A parttól a hegycsúcsig: történelmi séta a Szépvölgyi úton

A Fenyőgyöngye vendéglő 1960 körül

A Szépvölgyi út a századforduló körül
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No meg híressé tették a Szépvölgyi utat 
a vendégfogadók is! A messze földön híres 
Daubner cukrászda helyén (az 50. szám alatt) 
például Knapp György vendéglőjében lehetett 
hörpinteni egyet, mielőtt nekivágott volna az 
ember a hegynek. Lebhardt vendéglője a 149-
es szám alatt volt, de persze a legnagyobb hír-
névre az 1935-ben épült Fenyőgyöngye étterem 
tett szert, ahol táncparketten lehetett táncolni, 
miközben sramlizene szólt. 

A Szépvölgyi út nyomvonala csupán annyit 
változott, hogy a mai Virág Benedek utcánál 
egy szerpentines szakasz került bele. Ezzel az 
út meredekségét szerették volna csökkenteni 
– azért is, mert az 1920-as években egy hegyi 
villamosvonal kiépítésének terve is napiren-
den volt. Egyre nagyobb szükség mutatkozott a 
rendszeres tömegközlekedésre, hisz a XX. szá-
zad közepére a környék a kirándulók körében 
nagyon divatossá vált. A sok helyen feketefeny-
vesekkel visszaerdősített hegyvidék viszonylag 
közel esett a városhoz, és 1928-tól a Hármas-
határ-hegyre is vezetett autóút a későbbi Fe-
nyőgyöngyétől. A mostani nemzedékek pedig 
jól emlékezhetnek még a legendás H-buszra is, 
amely a csúcson lévő vendéglőbe szállította az 
utasokat. 

A Szépvölgy környéke nagy megújulás előtt 
áll: hamarosan elkészül az Európai Unió IN-
TERREG programjának támogatásával kialakí-
tott 16 hektáros tanösvény a legfelső szakaszon, 
ahol a korábbról itt maradt parkolók területét 
is visszaadják a természetnek. A Dunától in-
duló aszfaltút az Újlaki-hegy csúcsa alatt véget 
ér, de a Szépvölgyi út története még bizonyosan 
sokáig folytatódik...

vIcZIán ZsóFIa

A parttól a hegycsúcsig: történelmi séta a Szépvölgyi úton végHAJRáBAN 
a szép-völgyi munkák

A 16 hektáros Szép-
völgyi erdő és a tan-
ösvény térképe

A buszfordulóban épülő esőbeálló jól jön majd 
a várakozóknak

Ahogy arról a Budai Polgár-
ban többször olvashattak, 
a Fővárosi Önkormányzat, 
a II. Kerületi Önkormány-
zat és a Főkert NZrt. közös 
projektjeként a Fenyőgyön-
gye fölött, a Szép-völgyben 
az egykori parkolók helyén 
ezután a kirándulók tájé-
koztatása és a természetvé-
delem kerül a középpontba. 
A munkák májusban felgyor-
sultak, június 11-re tervezik 
az átadó ünnepséget. 

A Szépvölgyi dűlő fölöt-
ti sorompót a tervek sze-
rint június 15-én lezárják. 
A cél, hogy az erdőterület 
belsejében ne legyen autó-
forgalom, a gyalogos és ke-
rékpáros kirándulóknak ne 
kelljen benzingőzt szívniuk. 
A növekvő erdőterület, a ját-
szótér és a természetvédel-
mi tanösvény remélhetőleg 
mindenkinek örömet szerez 
majd. Gadó GyÖrGy

A június 15-től zárva lévő sorompó a többség érdekét szolgálja

Félkész madárles a Kecske-hegyi kőfejtő közelében

A Szépvölgyi út 1900 körül

A Szépvölgyi út alsó szakasza
az1920-as években

Turistaút

Tanösvény

Tanösvény

Madárles
Erdei

osztályterem

Infó-
pontok

Infópont

Infópont Parkoló

Játszótér

Ivókút

Erdei
osztályterem
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teqballasztal és digitális tanterem 
a Cseppkő gyermekotthonnak

Teqballasztalt és digitális tantermet adott át 
Varga Mihály pénzügyminiszter, a II. és III. 
kerület országgyűlési képviselője május 20-
án a Cseppkő Gyermekotthoni Központnak. 
A  tízmillió forintos fejlesztés példaértékű 
összefogással, adományból valósult meg. 
A teqball multifunkciós magyar sporteszköz, 
a röplabda, az asztalitenisz és a foci is meg-
található benne. – Kortól, nemtől függetlenül 
lehet rajta játszani, bízom benne, hogy a gye-
rekek élvezni fogják a játékot, és technikai tu-
dásuk is fejlődik ezzel a szórakoztató sporttal – 

emelte ki Varga Mihály. A digitális tantermet, 
amelyben digitális tábla, WiFi, 3D nyomtató és 
táblagépek állnak az otthonban élő gyerekek 
rendelkezésére a versenyképes tudás meg-
szerzéséhez, Polgár Judit nemzetközi sakk-
nagymesterrel közös sakkjátszmával avatták 
fel, hiszen a sakkon keresztül az életben fontos 
versenyszellemet is erősíteni lehet.

Az eseményen részt vett Borsányi Gábor, a 
teqball egyik feltalálója, Varga Kevin váloga-
tott labdarúgó és Gór Csaba önkormányzati 
képviselő.

A bezártság alatt már te is ráuntál a telefo-
nodra? Rég láttad a nagyiékat? A barátaidat 
újra megtaláltad, de nagypapiról nem tudsz 
semmit? Gyere velünk kirándulni, és hozd 
magaddal a nagyszülőket is! A természet és 
mi is felébredtünk téli álmunkból, ezért húz-
zunk bakancsot és keressük fel a budai hegyek 
legszebb helyeit! Egy kellemes séta és vidám 
beszélgetés mindig remek program. Termé-
szetesen bárkit, bármilyen korosztályból szí-
vesen látunk! Célunk, hogy minél több nagy-
szülő is részt vegyen kirándulásainkon. 

Túráinkat játszótéri megállóval zárjuk az 
alábbi időpontokban: JúniuS 19., szom-
bat – Erzsébet-kilátó: gyülekező: 9.30-kor a 
Normafánál a 21-es busz végállomásánál, in-
dulás 10 órakor az Erzsébet-kilátóhoz. Visz-
szafelé kellemes játék az Anna játszótéren. 
További kirándulások: JúniuS 25., péntek: 
Kálvária-hegy, Pesthidegkút, JúLiuS 1., csü-
törtök – Hárs-hegy-kör két kilátóval, JúLiuS 
10., szombat: solymári vár és kilátó.

A program szervezője a II. Kerületi Család- 
és Gyermekjóléti Központ.

A túrákról az újabb plakátokat és a 
részletes inFormáCiÓkat ke-

ressék a www.facebook.com/csgyk02 
címen. Információ és jelentkezés: Juhász Judit-
nál a (06 20) 258-3688-as számon és a juhasz.
judit@csgyk02.hu címen.

Az Erő(d)tér a II. Kerületi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ közösségi tere, amely 
12–18 éves fiatalok számára nyújt szabad-
idős, sport- és programlehetőségeket ingye-
nesen egész évben. Várnak minden olyan 
II. kerületi fiatalt, aki szabadidejét ott sze-
retné eltölteni, akár az iskolaidőben, akár 
a nyári szünetben. Színes programok közül 
lehet választani az Erő(d)térben: csocsó, 
biliárd, darts, pingpong és számos társas-
játék. A nyári szünetben heti egy egynapos 
program valósul meg, többek között: Lupa 
strand, lézerharc, bringóhintózás, bowling, 
mozi, gokart, kirándulások.
Két nyári táborba is lehet jelentkezni:
• evezős önismereti tábor a Szigetközben 
JúLIUS 19–24-ig, 14–18 éves fiataloknak
• kerékpáros táBor a Velencei-tónál 
AUGUSZTUS 9–14-ig, 12–18 éves fiata-
loknak. A programok és a táborok teljesen 
ingyenesek. Nyitvatartás: hétfőtől csütörtö-
kig, 14–18 óra között. Elérhetőségek: erod-
ter@csgyk02.hu, Kata: (06 20) 805-0405, 
Bence: (06 20) 289-4077.

Fennállása óta a leghosszabb üzemszünet után 
JúNIUS 3-tól újból elindult a Gyermekvasút. 
A tervek szerint a nyári idényben szünnap nélkül, 
mindennap közlekedni fog. A hosszú szünet alatt 
számos felújítást végeztek a vasútnál, leglátvá-
nyosabban talán a Virágvölgy (korábbi nevén: 
Előre) állomás újult meg, amit eredeti állapotára 
állítottak vissza. K. Z I.

gyere velünk kirándulni,
és hozd magaddal a nagyszülőket is!

Újra megnyitott 
az Erő(d)tér

Újból szállít utasokat 
a gyermekvasút 

Varga Kevin válogatott labdarúgó és Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő a Cseppkő 
utcai gyermekotthonban
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Ez volt életem legjobb döntése

– Pedagóguscsaládból származom – meséli 
az iskola most leköszönő vezetője. – Nagy-
mamám matematikatanár és iskolaigazgató 
volt, édesapám egyetemi tanár, és az öt test-
vérem közül is többen tanítanak. Eredetileg 
élelmiszermérnöknek tanultam a kertészeti 
egyetemen, de gyorsan rájöttem, hogy nem az 
az én utam, és Gödöllőn elvégeztem a mér-
nöktanári kiegészítő szakot. Köz-
ben kislányom hatéves lett, és 
hoztam beíratni a Pitypang 
iskolába. Így indult ez az 
életre szóló szerelem, 
nem akartam mást, 
csak itt dolgozni. Ma is 
hálás vagyok az akko-
ri igazgatónak, a most 
kilencvenéves Toóth 
Ödönnének, az ő igen-
jén múlt az én sorsom. 
Felvett – más lehetőség 
híján – napközis tanár-
nak. 1983. szeptember else-
jén kezdtem el itteni munkámat, 
és közben végigjártam az iskolai élet 
ranglétráját: tíz évig voltam napközis, tíz évig 
matematikatanár, öt évig igazgatóhelyettes, 
majd 2000. szeptember elseje óta vezetem a 
Pitypang Utcai Általános Iskolát. Közben el-
végeztem egy közoktatás-vezetői képzést, ahol 
kiválasztottak vezető igazgatónak, ami azt je-
lenti, hogy egészen a tavalyi évig nálunk gya-
koroltak a későbbi intézményvezetők. Nagy 
öröm számomra, hogy a Közép-Budai Tan-
kerület több iskolája élén is olyan vezető van, 
aki nálunk töltötte a gyakorlatát.

Mi vonzotta ehhez az iskolához?
A légköre, ami azonnal érezhető volt, és ami 

máig nem változott. A kezdetektől fogva egy 
nagyon összetartó és együttműködő tanári 
testület alakult ki, szeretjük, tiszteljük, segít-
jük egymást. Kicsi a fluktuáció, a legtöbben 
hosszú évek, évtizedek óta tanítanak a Pity-
pangban. Vezetőként az is feladatom, hogy se-
gítsem megőrizni a tantestület békés hangu-
latát, és hogy a gyerekek is örömmel jöjjenek 
be reggelenként az iskolába – mindezt úgy, 
hogy az iskola minden szereplője teljesítse 
a feladatát. Hogy ezt mostanra valóban sike-

rült elérnünk, az is bizonyítja, 
hogy maximális létszámmal 

működünk: 2000-ben 230 
gyermek járt hozzánk, ma 
460. 

Egy iskola akkor jó, ha 
a tanítás mellett a közös-
ségi életnek is fontos sze-

rep jut, erre mindig nagy 
hangsúlyt fektettünk. A tan-

testülettel közös kirándulá-
sokat szerveztünk, volt, hogy 

felmentünk a Mátrába kihelyezett 
értekezletet tartani. Minden évben tar-

tottunk majálist, amikor az osztályok kon-
dérban főztek, miközben tucatnyi sportágat 
is kipróbálhattak.

Kertész múltja tükröződik az iskola kert-
jén.
A kertünk tényleg meseszép, olyan, mint 

egy arborétum. Az iskola épülete 1999-ben 
újult meg, a kert akkor még elég sivár volt, 
ezért elhatároztuk, hogy minden év novem-
berének második szombatján a gyerekekkel 
és a szülőkkel együtt növényeket ültetünk a 
kertbe – mára közel négyezret. Ez nekem na-
gyon fontos volt, és amióta igazgató vagyok, 
minden évben megrendeztük ezt a kertészke-
dő napot. Csak a tavalyi év volt kivétel a jár-
vány miatt, de most áprilisban, A Föld napján 
ezt is bepótoltuk, egy támfalat ültettünk tele 
virágokkal. 

Visszanézve az elmúlt évtizedekre, mit 
kapott ettől a pályától?
Erre hadd válaszoljak egy Mahatma 

Gandhi-idézettel: „A jól elvégzett munka 
egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.” Maga 
a tanítás, a gyerekek társasága és szerete-

te, a szülők elégedettsége annyi örömet ad, 
hogy nincs szükség egyéb jutalomra. Eszem-
be jut szegény édesapám, aki, amikor látta, 
hogy mérnökdiplomás lánya elmegy nap-
közisnek, azt mondta, ez zsákutca. Pedig ez 
volt életem legjobb döntése. Hálás vagyok 
a sorsnak, hogy megtaláltam a helyemet, 
ahol öröm volt minden eltöltött perc, és há-
lás a kollégáimnak szerető támogatásukért. 
Az online oktatás alatt is csodálatosan helyt 
álltak, segítették egymást és a gyerekeket. 
Nálunk nem volt félelem, azt igyekeztünk 
mindig kint hagyni, és még a maszkokból is 
divatot csináltunk, hogy a gyerekek ne bün-
tetésnek éljék meg a viselését. Ahogy Böjte 
Csaba megfogalmazta, mi is kiszeretjük a 
gyerekekből a jót. Gyerekekkel foglalkozni 
azért a legszebb hivatás, mert ha beleteszed 
szíved-lelked, akkor a százszorosát kapod 
vissza. Nem kell tökéletesnek lenni, csak 
szeretni kell őket.

nem lehet könnyű most búcsút venni. 
Mit tervez a nyugdíjas évekre?
Több időt fogok tölteni a családommal. 

A  férjemmel ötven éve ismerjük egymást, 
két gyerekünk és kilenc unokánk született, a 
legidősebb 18, a legkisebb másfél éves. Sze-
rencsére édesanyám is köztünk van még, ő 97 
éves. Azt tervezem, hogy nekik fogok segíteni, 
kinek mire van szüksége. Otthon is van egy 
szép kertünk, amivel nem tudtam elegendőt 
foglalkozni, majd most erre is lesz időm.

Mit kíván az utódjának?
Hogy annyi örömöt és szeretetet kapjon 

ettől a pályától, a tanárkollégáktól és a gye-
rekektől, amennyit én kaptam – és akkor na-
gyon jól fogja érezni magát. 

Péter ZsuZsanna
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Indráné Matolcsy Gabriella közel négy év-
tizedet töltött a Pitypang Utcai Általános 
Iskolában, ebből húsz éven át vezetője volt 
az intézménynek. Ez idő alatt a Pitypang 
kerületünk egyik legnépszerűbb iskolája 
lett, ami gyerekközpontúságáról, derűs, 
szeretetteli légköréről és tengernyi szabad-
idős programjáról vált ismertté. A fiatalos 
lendületéből mit sem veszített kedves, 
lelkes igazgatója a tanév végén nyugdíjba 
vonul, mert bár – ahogy mondja – az itt 
eltöltött 38 év minden pillanatát élvezte, 
eljött az idő, hogy átadja a stafétabotot.
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Eső esetén rendezvényeinket zárt térben tartjuk meg. 
Ebben az esetben 18 ÉVEN FELÜLIEKNEK VÉDETT-
SÉGI IGAZOLVÁNY és személyazonosság igazolására 
szolgáló arcképes okmány bemutatása szükséges. 
KÉRJÜK, HOGY JEGYÜK MEGVÁLTÁSÁNÁL 
EZT VEGYÉK FIGYELEMBE. Beltéren, a közösségi 
terekben 6 éves kor felett kérjük a MASZK használatát.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

GYERMEKBÚCSÚ 
a Kultúrkúria udvarán
16.30 Ilók és Mihók − Vaskakas Bábszínház
17.30 Varázs Tamás bűvész műsora 
18.00 Itt van a nyár − Kiskalász zenekar
19.00 Zsonglőr bemutató

június 27. 
vasárnap 16.00-20.00

Herczeg Ferenc: 
KÉK RÓKA
Déryné Társulat
Színjáték két részben
Rendező: SZABÓ SEBESTYÉN LÁSZLÓ
Az előadás a Déryné Program 
hozzájárulásával valósult meg.

június 20. 
vasárnap 20.00

június 18. 
péntek 20.00

MAGYAR
RHAPSODY
PROJEKT
koncert

 KIÁLLÍTÁSOK 
• kleBelsBerg kultÚrkÚria: JúNIUS 20-ig: Sztárfotók a XX. századból – Tóth József Füles Fotó-
kiállítása (1028 Templom u. 2–10.). 
• vÍzivárosi galéria: JúNIUS 15–30-ig: Szabados Árpád „A lebegő világ képei” – festmények, 
litográfiák. Megnyitó június 15., kedd, 18 óra (1027 Kapás u. 55.).

 ZENE, TÁNC 
• kleBelsBerg kultÚrkÚria: JúNIUS 12., 20.00: Holdeső-koncert (1028 Templom u. 2–10.). 
• BartÓk emlékház: JúNIUS 13., 18.00: Bartók és tanítványa. Veress Sándor: Szonatina hegedűre 
és zongorára, Bartók Béla: I. rapszódia, BB 94, Bartók Béla: I. hegedű-zongora szonáta, BB 84, Veress Sán-
dor: Cukaszőke csárdás. JúLIUS 15., 18.00: MVM Koncertek. Junior Prima díjasok hangversenysorozata, 
Horváth Benedek zongoraestje, J. S. Bach: Goldberg-variációk, BWV 988 (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• átrium: JúNIUS 17., 18., 18.30, JúLIUS 14., 19.30: A bogyósgyümölcskertész fia. JúNIUS 25., 
26., 19.30: Mefistó (nyilvános főpróba) JúNIUS 27., 28., 19.30, JúLIUS 13., 15., 19.30: Mefistó. Jú-
LIUS 1., 2., 19.30: Isteni végjáték. JúLIUS 3., 4., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! JúNIUS 6., 9., 11., 
19.30: Őrült nők ketrece (1024 Margit krt. 55.). 
• spirit szÍnház: JúNIUS 17., 19.30 és JúNIUS 18., 19.00: Gina és Fidel. JúNIUS 19., 11.00: A kis 
herceg. JúNIUS 20., 21., 22., 19.00: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (kamara változat). 
JúNIUS 28., 19.30: Spirit Es(e)tek Gundel Takács Gáborral, a Három nővér kapcsán. JúNIUS 29., 30., 
19.30: Equus (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 GYEREKEKNEK 
• kleBelsBerg kultÚrkÚria: JúLIUS 5–9., 10.00–11.00: Süni alkotóhét, Sellők és csintalan vízi-
manók (2–7 éves gyerekeknek). táBorok: Ritmikus sportgimnasztika tábor JúNIUS 28. – JúLIUS 
2., információ: Altnöder Ibolya (06 20) 461-0595, altnoderibolya@gmail.com. Kreatív kézműves tábor I. 
JúNIUS 28. – JúLIUS 2., információ: Nagyné Tóth Kinga szervező (06 20) 249-1580, kingat@kulturku-
ria.hu. Bűvésztábor JúLIUS 5–9., JúLIUS 12–16., illetve JúLIUS 26–30., információ: Nagyné Tóth 
Kinga szervező (06 20) 249-1580, kingat@kulturkuria.hu. Süni alkotóhét 2–7 éves gyerekeknek, szülői 
kísérettel. JúLIUS 5–9., információ: Dudinszky Nóra fuvolatanár, zenepedagógus info@sunizene.hu. 
Időutazás – nyári művészeti tábor JúLIUS 12–16., információ: Mery Beáta (06 30) 952-3874, beatame-
ry@gmail.com. Kreatív kézműves tábor II. JúLIUS 12–16., információ: Nagyné Tóth Kinga szervező (06 
20) 249-1580, kingat@kulturkuria.hu. Városi nyári tábor a II. kerületben tanuló gyermekeknek JúNIUS 
16. – AUGUSZTUS 19-ig. Táborvezetők: Csility Erika és Keszei Viktória (06 30) 388-2713 (1028 Temp-
lom utca 2–10.)
• marCziBányi téri művelődési központ táBorai: JúNIUS 28. – JúLIUS 2., 9.00–16.00: 
Mesetábor I. (5-10 éveseknek). JúNIUS 28. – JúLIUS 2., 9.00–16.00: Káosz diákszínjátszó tábor (11–16 
éveseknek). JúNIUS 28. – JúLIUS 2., JúLIUS 5–9., 9.00–16.00: ALEhopp Cirkusztábor (8 éves kor-
tól). JúLIUS 5 – 9., 9.00–13.00: Lego robotikatábor I. (7–10 éveseknek). ALEhopp Cirkusztábor (8 éves 
kortól). JúLIUS 5 – 9., 9.00–16.00: Mesetábor II. (5–10 éveseknek). JúLIUS 5 – 9., 9.00–13.00: Varázs-
ceruza tábor. JúLIUS 5 – 9., 9.00–16.00: Divattábor (10–15 éveseknek) (1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• a Budai FőniX kulturális egyesÜlet programJai: JúNIUS 8.: látogatás a Vácrátóti 
Arborétumba. JúNIUS 15.: balatoni vitorlázás. JúNIUS 18.: kirándulás a vadregényes Börzsönybe. 
JúNIUS 19.: a Duna-kanyar minden szépsége. Utazás vonattal, hajózás a Dunán. JúNIUS 22.: Alcsút-
doboz természeti szépségei. JúNIUS 29.: vitorlástúra a Balatonon (1024 Margit krt. 64/b, (06 20) 968-
7001, (06 30) 659-0596, fonixke@t-email.hu)

Szent Iván-éji Családi kilátó
Gyermeknevelési helyzetek a színház és a 
humor segítségével a Kerek-hegyi kőfejtőnél 
JÚNIUS 24-én 18 órától. Moderátor: Szalai 
Kriszta. A szervezők kérése: „Hozzatok olyan 
gyermeknevelési helyzeteket, amelyekre rá-
látnátok a színház és a humor segítségével. 
Segítségünkre lesznek a II. kerületi Pál utcaiak 
előadás fiatal szereplői. Megközelítés: kö-
vesd a táblákat a Zerind vezér úttól indulva 
a Kerek-hegyi kőfejtőig! Az erdei ösvényen a 
kőfejtőig feladatokkal tesszük „nem-unalmas-
sá” az utat. Hozz pokrócot, a batyus bálhoz 
finomságot, valamint jókedvet és jó időt!”
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Az Idősügyi tanács programjai

Júniusi akció a kSH könyvtár kiadványaira

marczi.hu

június 5. szombat 20.00
STING-TŐL  
FÉNYES SZABOLCSIG 
SZŐKE NIKOLETTA – ÉNEK  
BALOGH ROLAND – GITÁR

május 29. szombat 20.00  
KLUBKONCERT  
GERENDÁS PÉTERREL 
GERENDÁS PÉTER – GITÁR, ÉNEK 
GERENDÁS HANNA – ZONGORA

AVENTINUS ESTEK 
NYÁRESTI KONCERTEK  
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
BELSŐ UDVARÁN 

június 11. péntek 20.00
CSERHÁTI ZSUZSA  
EMLÉKKONCERT 
FEHÉR ADRIENN – ÉNEK 
NEUMANN BALÁZS – ZONGORA 

marczi.hu

június 5. szombat 20.00
STING-TŐL  
FÉNYES SZABOLCSIG 
SZŐKE NIKOLETTA – ÉNEK  
BALOGH ROLAND – GITÁR

május 29. szombat 20.00  
KLUBKONCERT  
GERENDÁS PÉTERREL 
GERENDÁS PÉTER – GITÁR, ÉNEK 
GERENDÁS HANNA – ZONGORA

AVENTINUS ESTEK 
NYÁRESTI KONCERTEK  
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
BELSŐ UDVARÁN 

június 11. péntek 20.00
CSERHÁTI ZSUZSA  
EMLÉKKONCERT 
FEHÉR ADRIENN – ÉNEK 
NEUMANN BALÁZS – ZONGORA 

marczi.hu

június 5. szombat 20.00
STING-TŐL  
FÉNYES SZABOLCSIG 
SZŐKE NIKOLETTA – ÉNEK  
BALOGH ROLAND – GITÁR

május 29. szombat 20.00  
KLUBKONCERT  
GERENDÁS PÉTERREL 
GERENDÁS PÉTER – GITÁR, ÉNEK 
GERENDÁS HANNA – ZONGORA

AVENTINUS ESTEK 
NYÁRESTI KONCERTEK  
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
BELSŐ UDVARÁN 

június 11. péntek 20.00
CSERHÁTI ZSUZSA  
EMLÉKKONCERT 
FEHÉR ADRIENN – ÉNEK 
NEUMANN BALÁZS – ZONGORA 

KALÁKA
KONCERT

június 19. szombat 19.00
Hosszú évek óta megszokott 
a Marczin, hogy az évadot 
Kaláka koncerttel zárjuk. 
Az idei, nagyon furcsa évadot 
is ez az esemény zárja. ami 
egyben reményt ad, hogy ősztől 
a hagyományainknak megfelelő 
programokon – köztük a minden 
hónapban aktuális Kaláka 
koncerten is – találkozhatunk!

marczi.hu

június 5. szombat 20.00
STING-TŐL  
FÉNYES SZABOLCSIG 
SZŐKE NIKOLETTA – ÉNEK  
BALOGH ROLAND – GITÁR

május 29. szombat 20.00  
KLUBKONCERT  
GERENDÁS PÉTERREL 
GERENDÁS PÉTER – GITÁR, ÉNEK 
GERENDÁS HANNA – ZONGORA

AVENTINUS ESTEK 
NYÁRESTI KONCERTEK  
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
BELSŐ UDVARÁN 

június 11. péntek 20.00
CSERHÁTI ZSUZSA  
EMLÉKKONCERT 
FEHÉR ADRIENN – ÉNEK 
NEUMANN BALÁZS – ZONGORA 

marczi.hu

június 5. szombat 20.00
STING-TŐL  
FÉNYES SZABOLCSIG 
SZŐKE NIKOLETTA – ÉNEK  
BALOGH ROLAND – GITÁR

május 29. szombat 20.00  
KLUBKONCERT  
GERENDÁS PÉTERREL 
GERENDÁS PÉTER – GITÁR, ÉNEK 
GERENDÁS HANNA – ZONGORA

AVENTINUS ESTEK 
NYÁRESTI KONCERTEK  
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
BELSŐ UDVARÁN 

június 11. péntek 20.00
CSERHÁTI ZSUZSA  
EMLÉKKONCERT 
FEHÉR ADRIENN – ÉNEK 
NEUMANN BALÁZS – ZONGORA 

marczi.hu

június 5. szombat 20.00
STING-TŐL  
FÉNYES SZABOLCSIG 
SZŐKE NIKOLETTA – ÉNEK  
BALOGH ROLAND – GITÁR

május 29. szombat 20.00  
KLUBKONCERT  
GERENDÁS PÉTERREL 
GERENDÁS PÉTER – GITÁR, ÉNEK 
GERENDÁS HANNA – ZONGORA

AVENTINUS ESTEK 
NYÁRESTI KONCERTEK  
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
BELSŐ UDVARÁN 

június 11. péntek 20.00
CSERHÁTI ZSUZSA  
EMLÉKKONCERT 
FEHÉR ADRIENN – ÉNEK 
NEUMANN BALÁZS – ZONGORA 

KALÁKA
KONCERT

június 19. szombat 19.00
Hosszú évek óta megszokott 
a Marczin, hogy az évadot 
Kaláka koncerttel zárjuk. 
Az idei, nagyon furcsa évadot 
is ez az esemény zárja. ami 
egyben reményt ad, hogy ősztől 
a hagyományainknak megfelelő 
programokon – köztük a minden 
hónapban aktuális Kaláka 
koncerten is – találkozhatunk!

JúNIUS 1–30. között 50%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a KSH Könyvtár legtöbb kiadványát, így 
többek között statisztikatörténeti köteteket, helységnévtárakat és útikönyveket. A könyvtár és a KSH közös 
kiadású, tavaly megjelent térképalbuma, A számontartott nemzet továbbra is megvásárolható a könyvtárban 
az eredeti, 14 990 Ft-os áron. A kötetekről a könyvtár honlapjáról tájékozódhatnak, illetve a vásárlásról és 
az akció részleteiről Horváth Balázs nyújt tájékoztatást személyesen (előre egyeztetett időpontban), illetve 
a balazs.horvath2@ksh.hu e-mail-címen vagy a (06 1) 345-6949-es telefonszámon.

egyszerűen egészséges! címmel online receptversenyt hirdet a II. Kerületi Idősügyi Tanács, 65 év feletti 
II. kerületi amatőr szakácsok, cukrászok, kukták részvételével. A receptek 2021. JÚNIUS 30-ig küldhetők be a 
recept@masodikkerulet.hu e-mail-címre. Értékes nyereményekkel díjazzák a legkreatívabb recepteket beküldőket.
maszk alatt címmel online fotópályázatot hirdet az Idősügyi Tanács 65 év feletti II. kerületi amatőr fotósok 
számára. A fotók 2021. JÚNIUS 30-ig küldhetők be a maszkalatt@gmail.com e-mail-címre. A képeket digitálisan 
kérik beküldeni, maximum 2 MB méretben. A legjobb felvételeket beküldőket értékes nyereményekkel díjazzák.
helytörténeti vetélkedőre hívja az Idősügyi Tanács a II. kerületi baráti, intézményi csapatok vagy 
klubok 65 év felettiekből álló 5-6 fős csapatait. Kérik, hogy a regisztrációhoz a csapatok válasszanak egy kerület-
hez kapcsolható nevet, s erről egy néhány mondatos bemutatkozást küldjenek a vetelkedo@masodikkerulet.
hu e-mail-címre. A nevezéshez az e-mail-címet és a telefonszámot is kérik megadni. Jelentkezési határidő: 
JÚNIUS 10. További információ kérhető a fenti e-mail-címen, illetve a (06 30) 398-9560-as telefonszámon. 

PályázAtok IdőSEkNEk

Bővebb információ előző lapszámainkban. továBBi FelvilágosÍtás kérhető 
mindhárom pályázathoz a megadott e-mail-címeken, illetve a (06 30) 398-

9560-as telefonszámon. A pályázatok részletes kiírása az adatlappal együtt letölthető 
a www.masodikkerulet.hu/palyazatok oldalról.

A II. kerületi Idősügyi Tanács által szervezett 
másik sétát Viczián Zsófia művelődéstörté-
nész vezeti. A séta útvonala: Törökvész út–
Görgényi út–Kondor út–Keselyű út–Sza-
lonka út–Páfrány út–Vadaskerti út–Völgy 
utca–Heinrich István út–Stop Shop–hűvös-
völgyi villamos- és buszvégállomás. A séta 
során megtekintik Mátyás király egykori va-
daskertjét, a Kondor úti országos védettségű 
libanoni cédrust, az egykori Lipót fogadót, a 
XVIII. századi kőhidat az Ördögárok felett, a 
Völgy utcai villaépületeket, a Heinrich Ist-
ván utcai olimpiai emléktölgyet és Magyar 
Szentföld-templomot. Találkozóhely: a 11-

es busz végállomása (Nagybányai út–Török-
vész út sarok). A csoport létszáma legfeljebb 
20 fő. Időpont: JúniuS 23., 10 óra. A séta 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelent-
kezni a seta@masodikkerulet.hu e-mail-cí-
men lehet (név, e-mail-cím, telefonszám) 
megadásával. Minden érdeklődőt várnak.

A II. kerületi Idősügyi Tanács kultúrtörté-
neti sétát szervez kerületi időseknek Kapo-
vits Réka építészmérnök vezetésével. A sétán 
Árkay Aladár késő szecessziós templomán 
és a Bajza utcai Léderer-házon keresztül be-
tekinthetnek Budapest századfordulós mű-
vészetébe. A Ráth György-villában a béke-
beli polgári élet enteriőrjeit, hangulatát 
élvezhetik, a Bajza utcában a 150 éve szüle-
tett Bálint Zoltánról emlékeznek meg.

Találkozóhely: Fasori Református 
Templom (1071 Városligeti fasor 5.),  
időpont: 2021. JúniuS 16., 10 óra.

Megközelíthető: földalattival a Kodály 
köröndig, onnan 5 perc séta. A csoport lét-
száma maximum 20 fő. A múzeum védett-
ségi igazolvánnyal látogatható, belépő 70 év 
felettieknek ingyenes, 62–70 év közöttiek-
nek 1000 Ft.

A sétán való részvétel és a múzeumi 
vezetés ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött. Jelentkezni a seta@masodikkerulet.
hu (név, e-mail-cím, telefonszám) meg-
adásával lehet. Minden érdeklődőt vár a II. 
kerületi Idősügyi Tanács.

„zarándoklat

Századfordulós Pest

a cédrushoz”

– kultúrtörténeti séta
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HÍREK HIDEGKúTRÓL
Egykori otthonával szemben állí-
tottak emléket a nemrég elhunyt 
Varga Tibornak, akinek nemcsak 
munkahelye volt a Főkert Nonpro-
fit Zrt., hanem hivatása is: az el-
múlt években rengeteg fát ültetett 
és gondozott a fővárosban és a II. 
kerületben is. Néhány hete még a 
Hidegkúti út mentén dolgozott, és 
ültette azokat a vadgesztenyefákat, 
amikhez a kerületiek is hozzájárultak 
a ciklámenvásár alkalmával. Nem 
sokkal a faültetések után ragadta el 
Varga Tibort rémisztő gyorsasággal 
a koronavírus.

Őrsi Gergely polgármester a Fő-
kert NZrt. vezérigazgatójával, Za-
kar Andrással egy emlékfát állított 
a Hidegkúti úton. – Ezt a fát olyan 
szeretettel és odafigyeléssel fogjuk 
gondozni, ahogy ő tette növények 
tízezreivel, így még évtizedekig ár-
nyat ad majd, és őrizni fogja Varga 
Tibor emlékét, akinek egész élete a 
város és a természet kapcsolatáról 
szólt – búcsúzott tőle a polgármester.

Többször hírt adtunk róla, hogy házi süteménnyel leptek meg egészségügyi dolgozókat 
hidegkúti háziasszonyok, családok. A kezdeményezés életre hívója Balázs Ildikó volt, aki 
tizenhét éve lakik a II. kerületben, és így szerette volna kifejezni háláját az egészségügy-
ben dolgozóknak elmúlt évi helytállásukért. 

Emlékfa 
a faültetőnek készen állunk arra, hogy segítsünk

– Tavaly február 28-án kezdődött. Aznap már 
a sokadik szirénázó mentőautó haladt el mel-
lettem, én pedig azt éreztem, fáradok. Szívfáj-
dító volt naponta olvasni hány ember hal meg, 
hányan lesznek betegek, és elszomorítottak az 
egészségügyben dolgozók emberfeletti küz-
delméről szóló hírek is. Ekkor jutott eszembe, 
hogy örömet lehetne szerezni azoknak, akik 
azért dolgoznak, hogy minél több ember életét 
megmentsék ettől a pusztító vírustól – mondta 
el lapunknak Balázs Ildikó. – Még aznap este ír-
tam a II. kerület polgármesterének, segítséget 
kérve tőle, hogy kideríthessem, örülnének-e a 
hidegkúti mentőállomáson dolgozók némi házi 
készítésű süteménynek, üdítőnek. Őrsi Gergely 
kedves válasza gyorsan megérkezett, így hama-
rosan egyeztetni tudtam a mentőállomás veze-
tőjével, aki örömmel fogadta a felajánlást.

A képeken is látszott, nagyon sokan ké-
szítettek sokféle süteményt. Hogyan lettek 
ennyien?

Mivel úgy gondoltam, hogy egy tálca süti nem 
túl sok, a hidegkúti Facebook-csoportban fel-
tettem a kérdést, csatlakozna-e hozzám valaki. 
Pillanatok alatt rengetegen írtak, így létrehoz-
tam egy privát csoportot (Sütit sütünk az egész-
ségügyi dolgozóknak második kerület néven) 
azoknak, akik jelentkeztek, és elkezdődött a 
szervezés. Így tavaly március 11-én átadhattam 
a mentőállomás dolgozóinak a sok összegyűlt 
süteményt, üdítőt – nagyon örültek neki.

nem maradt egyszeri alkalom a sütisütés. 
Mi lendítette tovább a kezdeményezést?

Úgy láttam, sokan vagyunk, akik hálásak 
az egészségügyben dolgozóknak, és lelke-
sen megajándékoznánk további helyszínek 
dolgozóit, így folytatódott az utunk. Közben 
nőtt a tagok száma, ma már közel kétszázan 
vagyunk a csoportban, igaz, a tizedrésze az, 
aki aktívan részt vesz. Velük remek csapattá 
kovácsolódtunk, többen közülük a barátaim 
lettek, és nagyon hálás vagyok nekik. Kitar-
tóak, örömmel segítenek, és mindig csodás 
süteményekkel, finom innivalókkal rukkol-
nak elő.

Hol lepték meg az egészségügyi dolgozókat 
eddig?

A kezdet óta jártunk a Hunyadi utcai rende-
lőben, a Budai Gyermekkórház oltópontján, a 
János kórház Covid-osztályán, a Szent Ferenc 
Kórház oltópontján, a Városmajor utcai oltó-
ponton, a Senectus Idősek Otthonában, a Va-
daskert Kórház akut osztályán és a János kórház 
Pozsonyi utcai ápolási osztályán. Jártunk még 
a Csatárka utcai háziorvosi és a Községház ut-
cai szakorvosi és háziorvosi rendelőben, végül 
pedig meglátogatjuk polgármester urat, akinek 
szintén meg szeretnénk köszönni a munkáját.

Jön a nyár. Milyen terveik vannak?
Június közepén pihenni megy a csoport, de 

tervezünk egy közös pikniket az aktív tagokkal, 
és sütünk magunknak is finomakat. Szeptem-
bertől pedig meglátjuk, hol lesz ránk szükség. 
Mi készen állunk arra, hogy segítsünk, ahol 
kell, ehhez természetesen várjuk új tagok csat-
lakozását is.

A Községház utcai rendelőben...
... és Merkely Béla professzorral 
a városmajori oltóponton
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HÍREK HIDEGKúTRÓL
Legközelebb JúNIUS 19-én szombaton 
9–12 óra között tartanak Pesthidegkúton 
bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria Vi-
notékájában (1028 Templom utca 2–10.). 
Helyfoglalás 8 órától, az árusításhoz elő-
zetes bejelentkezés kell. Információ és 
jelentkezés Korsós Ferencnél 8–12 és 
15–19 óra között; vonalas telefon: (06 26) 
361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

– Több mint száz éve ért véget 
a történelem egyik legvére-
sebb háborúja, de csak nap-
jainkra lettek elérhetőek azok 
az adatbázisok, amelyeket ku-
tatva sikerült kideríteni olyan 
hősök nevét, akik sorsa eddig 
ismeretlen volt, ezért nem ke-
rülhettek fel a pesthidegkúti 
hősi emlékműre – mondta el 
dr. Czaga Viktória helytörté-
nész. A kutató hozzátette, hogy 
1914–1918 között a közel 1600 
fős község lakói közül mintegy 
140 főt hívtak be katonának, 
közülük épségben vagy rok-
kantan legfeljebb 34 férfi tért 
haza, ami nagy veszteséget ta-
kar, hiszen több mint százan 

haltak hősi halált, vagy tűntek 
el a háborúban.

– Felemelő olyan közösség-
hez tartozni, ahol ilyen méltó 
módon emlékeznek meg az I. 
világháborúban elesett hő-
sökről több mint száz év után 
is – hangsúlyozta beszédében 
Őrsi Gergely polgármester, aki 
köszöntet mondott a kutatá-
sért, és azoknak az ápolók-
nak, orvosoknak, oltóponton 
dolgozóknak is, akik segítsé-
gével ismét maszk nélkül le-
het együtt emlékezni.

A megemlékezésen közre-
működött a Pesthidegkúti 
Német Dalkör és Sill Gábor 
harmonikán. A  lélekharang 
hangjára az I. világháborúban 
hősi halált haltak leszárma-
zottjai elvesztett családtagjaik 
nevét, a Máriaremete–Hi-
degkúti Ökumenikus Álta-
lános Iskola diákjai pedig a 
világháborús emlékműre fel 

nem került hősök nevét ol-
vasták fel.

A megemlékezés zárásaként 
az emlékműnél koszorút he-
lyezett el a II. Kerületi Önkor-
mányzat nevében Őrsi Gergely 
polgármester, a Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat ne-
vében dr. Csabai Péter elöljáró 
és Makra Krisztina önkormány-
zati képviselő, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom II. ke-
rületi alapszervezete nevében 
Morris Kristóf és Bodor Zoltán, a 
Német Ház Alapítvány részéről 
Küller András és Helter Ferenc, a 
Pesthidegkúti Német Nemzeti-
ségi Alapítvány nevében Berger 
Antal és Czemmel László, a II. 
kerületi Német Önkormányzat 
képviseletében pedig Kretz Éva, 
Szlovákné Eschenbach Györgyi és 
Kabainé Gungl Éva koszorúzott. 
Az eseményen részt vett Csere 
István és Gór Csaba önkor-
mányzati képviselő is.

A Pesthidegkút–Ófalui Sarlós 
Boldogasszony-templomnál 
a hősök napja alkalmából a 
városrész I. világháborúban 
elhunyt halottjaira emlékez-
tek május 29-én.

világháborús hősökre emlékeztek

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
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Harmincadik évfolyamába lépett a II. Kerüle-
ti Önkormányzat lapja, a Budai Polgár, ezért 
ebben az évben régi cikkek rövid felidézésével 
tekintünk vissza az elmúlt három évtizedre.

Hamlet, kezében hagymával
(…) Én az emberek 
miatt jártam min-
denhova. (…) Nem a 

nevek fontosak, hanem 
az intellektuális „szerelem”, ami 
összetartotta a társaságot. Volt 
egy színjátszó körünk a Rákó-
cziban, ennek a vezetője még 
előttem egy bizonyos Szikora 
János volt, aki azóta sokra vit-
te a színházi szakmában. Csapatunkból egy ember 
választotta a színészmesterséget, Gyabronka Józsi. 
Bejártuk mindenfelé a kerületet, ami nekünk valahogy 
a Hűvösvölgyi útnál véget ért. (…) Késő éjjel haza-
botorkálni „felidült” állapotban Pesthidegkútról az 
éjszakai tömegközlekedés hiányosságaival 
küszködve – nos, nem volt szellemi kaland 
már akkor sem – vallotta Réz András.

tető alatt a szociális bérház
(…) Az önkormány-
zat célja, hogy a ház 
megépítésével olyan, 

szociálisan rászoruló 
családoknak nyújtson tovább-
lépési lehetőséget, amelyek, 
kihasználva a kedvezőbb lak-
hatási feltételeket, néhány év 
itt-tartózkodás során, megfelelő 
takarékoskodás mellett, saját lakást tudnak maguknak 
biztosítani. Az ötvenlakásos épületet tavaly decem-
ber közepén kezdték építeni, a költségekhez 
a városrész 165 millió forintnyi vissza nem 
térítendő állami támogatást kapott (…).

Nyáron költözik a Petőfi
– döntött a testület

A képviselők májusi 
rendes ülésén döntés 
született a Klebels-

berg művészeti központ 
megalapításáról, valamint ar-
ról, hogy a Petőfi Művelődési 
Központ a nyár folyamán átköl-
tözik az új intézménybe. (…) 
A testület arról is határozott, 

hogy a Petőfit az új intézményvezető 
kinevezésének napján megszünteti, 
jogutódja a Klebelsberg-központ lesz.

XXX.

Kis műhely a Medve utcában a Huszka Ékszer Műhely. Benne gépek és különleges, egyedi 
ékszerek, meg egy fekete kutya, Pilu, aki csak akkor ugat, mikor belép valaki. Ő biztonsági 
őr is, aki egy egész kanapét birtokba vesz. A helyiséget még Huszka Zsolt vásárolta három 
évtizede, de már kilenc éve lánya, Bíborka viszi az üzletet. 

– Nagyapám vésnök volt és apukám is az öt-
vös szakma mellett kötött ki. Miután nem 
vettek fel az egyetemre, én is a Práter ut-
cai Kézművesipari Szakképző Iskolába ke-
veredtem, akárcsak ők. Gyerekkoromban 
a Kacsa utcában laktunk, délutánonként a 
húgommal bejöttünk ide apuhoz. Mindig 
szerettem „kreatívkodni”, jól elfoglaltuk 
magunkat – meséli a fiatal aranyműves, 
Huszka Bíborka. 

– A műhelyt immár kilenc éve én viszem. 
A három évtized alatt kialakult a törzsközön-
ségünk. Ha személyes a kapcsolat, nagyobb 
a bizalom, sokan messziről is visszajárnak. 
Zömében javításokat csinálok, de egyre na-
gyobb számban vannak készítési megbízá-
sok is. Hosszú távon azt szeretném elérni, 
hogy nagyobb arányban legyenek a saját ter-
mékek, mert a kézműves ékszernek ismét 
van értéke. Saját ötletre és megrendelésre 
is dolgozom. Ha olyan a megrendelés, ami 
beindítja a fantáziámat, nagyon tudom sze-
retni, és jó érzés, ha meg tudom valósítani, 
amit az emberek kitaláltak. Szeretem kézbe 
fogni az anyagot, amiből létrehozhatok va-
lamit. Szeretek a magam feje után menni, 
mert ha hibázom, csak magamat okolhatom. 
Sosem hiányzott a teljes kiszámíthatóság, 
talán mert a szüleimtől is ezt láttam, cserébe 
viszont teljes a szabadságom. 

Sok régi ékszer és főleg régi tárgy kerül a 
kezünkbe, aki behozza, sokszor maga is meg-
lepődik, mennyire régi. Megjavítjuk, amit 
meg lehet, de amit nem tudunk, az is kaphat új 
életet: így lesz például ezüst púderszelencéből 
vagy óratokból medál, régi whiskysdugóból, 
kiskanálból gyűrű, hústűből hajtű, kanálnyél-
ből karkötő.

A Margit-negyedhez is szeretnék majd csat-
lakozni, mert pozitív törekvésnek tartom. Sze-
retek gyerekekkel dolgozni, rendezvényeknél 
például kézműveskedést tudnék nekik tarta-
ni. Nagyon pezsgő életet lehetne élni ezen a 
részen, ami számomra lényegesen élhetőbb, 
mint a Duna túloldala. Viszonylag sok a zöld, 
a fa, közel vannak a parkok, tisztaság van, nyá-
ron a hőség sem olyan, mint a belvárosban. 

Gyerekkoromtól a II. kerületnek ezen a ré-
szén mozgok, sokan ismernek, míg beérek, 
tíz-tizenöt emberrel is elbeszélgetek, és ez a 
jó és bensőséges viszony az emberek között 
szintén élhetővé teszi a környéket. 

Úgy gondolom, minden szolgáltató valahol 
egy kicsit pszichológus is. Ha meghallgatom az 
unoka ballagásának történetét, lehet, később 
nálam készíttetik az eljegyzési gyűrűt. Így lesz 
kis munkából nagy munka. Az embereknek 
személyes kapcsolatra van szükségük, archoz 
kötik a munkát, és ha jól dolgozom, vissza-
jönnek.

Budai polgárok a kerületből...
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pasaréti páduai szent antal-templom: JúNIUS 7., hétfőtől Jézus 
Szíve-litánia a hét minden napján 17.40-kor. JúNIUS 11.: Jézus Szíve 
ünnepe, 10.45-kor Zatykó László OFM előkészítő elmélkedése a betegek 
szentségének felvételére, gyóntatás, 12 órakor szentmise, a betegek 
szentségének kiszolgáltatása. JúNIUS 13., Páduai Szent Antal ünnepe, 
10.00: a templombúcsú szentmiséje, főcelebráns Majnek Antal ferences 
püspök. A templom a felújítás miatt JúLIUS 4. – SZEPTEMBER 1. kö-
zött zárva tart. Ezalatt a misék, a keresztelők és a gyóntatás is a július 
elejére elkészülő közösségi ház kápolnájában és termeiben lesznek. 
Egyházi hozzájárulás és perselyadomány a plébánia bankszámlaszámára 
11702036-20626833 juttatható el. Telefon: (06 20) 823-2422, www.
pasaretiferencesek.hu, pasapleb@gmail.com (1026 Pasaréti út 137.).
országÚti FerenCes templom:  JúNIUS 13-án 16 órakor Nagy Lász-
ló Adrián orgonaművész hangversenye, közreműködik: Nagy Anna 
Sára (ének), Vavrinecz András (hegedű). JúNIUS 18-án egész napos 
szentségimádás (1024 Margit körút 23.).
pasaréti reFormátus templom: újra látogathatók a bibliaórák, az 
ovis foglalkozások, valamint a gyermek és a felnőtt istentiszteletek 
vasárnap 8 és 10 órai kezdettel, és csütörtök 18 órakor. JúNIUS 27-én 
úrvacsorai közösséget tartanak a maszkviselés és a távolságtartás szi-
gorú betartásával. Az istentiszteletek továbbra is követhetők, illetve 
később visszahallgathatók a YouTube-on, a Pasaréti Református Gyü-
lekezet keresőszóval. Elérhetőségek www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 
356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
pesthidegkÚti reFormátus templom: újra részt lehet venni a 
templomi istentiszteleteken, vasárnaponként 8 és 10 órakor, egyelőre 
előzetes regisztrációt követően. JúNIUS 13-án 8 órakor istentisztelet, 10 
órakor hittanos évzáró, szabadtéri családi istentisztelet, játék, vetélkedő. 

JúNIUS 28–30.: ifi napok. További információ: kg.hidegkut@t-online.
hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 397-4315 (1028 
Hidegkúti út 64-66.).
máriaremetei Bazilika: JúNIUS 6-tól miserendváltozás: a vasár-
napi szentmisék 7.30, 9, 11 és 18 órakor kezdődnek. JúNIUS 19-én 
lesz Esztergomban a papszentelés, imádkozzunk papi hivatásokért! 
JúNIUS 29-én Szent Péter és Pál apostol ünnepe, a 7 órai szentmisét 
főpásztorunkért ajánljuk fel (1029 Templomkert u. 1.).
sarlÓs Boldogasszony-templom: JúNIUS 12-én 19 órakor Nyári 
Újlaki Fesztivál lesz, várják az újlaki híveket és az érdeklődőket a plé-
bániára, ahol élő jazz zene mellett lesz lehetőség baráti beszélgetésre, 
feltöltődésre. Belépődíj: 1000 Ft. A plébániai iroda (06 1) 335-3573 
fogadóórái hétfőn és pénteken 10–12, kedden, szerdán és csütörtökön 
16–18 óra között vannak, www.ujlakitemplom.hu (1023 Bécsi út 32.).
Budai görögkatolikus templom: szent liturgia vasárnaponként 
9, 11 (online is követhető) és 17.30 órakor, hétköznapokon 17.30-kor. 
A szombati 18.15 órai vecsernyébe és a vasárnap 8 órai zsolozsmába 
online is be lehet kapcsolódni a honlapról. Irodai fogadóóra: hét-
köznapokon 16.30–17.30-ig, www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
Budavári evangélikus templom: vasárnaponként az istentiszteletek 
a szokott rendben lesznek. JúNIUS 13-án 18 órakor tanévzáró isten-
tisztelet (1014 Táncsics M. u. 28.).,

Hírek, események kerületünk templomaiban

– Nehéz időszakon vagyunk túl. A járványhely-
zet miatt online oktatásra kellett áttérnünk az 
utóbbi fél évben. Külön köszönöm azoknak a 
lelkesedését, akik ebben az időszakban is ve-
lünk maradtak és így is követték képzéseinket. 
Júliusban és augusztusban nyári szünet lesz, 
de előtte újra személyes képzést tudunk tar-
tani, amire nagy szeretettel várok mindenkit. 
Reméljük, szeptemberben újult erővel – és 
járványmentesen – folytathatjuk a munkát.

Júniusra két alkalmat hirdetek meg, mind-
kettő a Klebelsberg Kulturkúriában lesz, mert 
ott lehetőségünk van – részben vagy teljesen 
– a szabadban is a laptopokhoz ülni.

első alkalom – JúNIUS 10., csütörtök 
9–13 óráig, MasterMind, csoportos kon-
zultáció. 

– Ez egy olyan foglalkozás, ahol mindenki 
kérdezhet, felvethet bármilyen marketingkér-
dést. Közösen megvitatjuk és közösen keres-
sük meg a választ. Nagyon hasznos módszer, 

a ii. kerületi önkormányzat által támoga-
tott ii. kerületi vállalkozói klub keretében 
júniusban újra személyes jelenléttel zajlik 
az ingyenes képzés. a képzéssorozatról 
villányi Balázs online-marketing szakértő 
adott tájékoztatást.

hiszen bármiről tudunk beszélni. Azokról a 
témákról is, amik a korábbi képzéseken na-
pirendre kerültek, de egyéni kérdések, felve-
tések, ötletek, elakadások is szóba jöhetnek.

 
második alkalom – JúNIUS 15., kedd 
9–13 óráig – blogírás szeminárium.

– A blogírás – tágabban értelmezve a mar-
ketinges szövegírás – kikerülhetetlen része az 
online vevőszerzésnek – hívja fel a figyelmet 

Villányi Balázs. – Csak akkor tudjuk az inter-
neten keresztül megszólítani a piacunkat, ha jó 
szövegeket írunk. Ezen a szemináriumon rövid 
ismeretátadás után gyakorlunk. Mindenki ír 
egy blogbejegyzést, amit utána megbeszélünk, 
elemzünk. Érdekes, izgalmas és hasznos kép-
zés lesz ez is – tette hozzá a szakértő.

A képzésekre jelentkezni 
a https://onlinemarketinges.hu/junius 

oldalon lehet.

a II. kerületi vállalkozói klubban

JÓtékonysági ruhaBörze. A Széphalom–Ófalu Karitászcsoport 
jótékonysági ruhabörzét szervez JúNIUS 9-10-én 8–18 óráig. Helyszín: 
1028 Templom u. 5. (a régi ófalui plébánia épülete). Megközelíthető a Hűvös-
völgyből induló 257-es, 64-es, 164-es és 264-es autóbusszal.
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Az Ali utca a mai napig egy zsákutca. Sokan csak 
akkor értették meg a nevét, amikor elmeséltem 
nekik, hogy a szomszédos párhuzamos utca a Baba 
utca... A forgalom négy évtizede elenyésző volt 
arrafelé, csak néhány taxi jött fel megfordulni 
az utca végébe, ahol egy nem túl komfortos egy-
szintes sárga ház állt az erdő alján. Abban lakott 
többek között „sánta” Kati, aki fogalom volt az ut-
cában. Valóban hibás volt a lába, talán rövidebb az 
egyik a másikánál, de mindennap hazakaptatott 
jellegzetes járásával. 

Az Ali utca 13.-ba 1973 elején költöztünk. 
A ház építőközössége a MIKI (Műszeripari Kuta-
tó Intézet) pénzügyi osztályvezetője, az okleveles 
könyvvizsgáló, dr. Nagy Endre szervezésével ala-
kult. Több tagja is élt a kedvezményes kamatozá-
sú OTP-kölcsönnel, hogy saját otthonhoz jusson. 

A kilenclakásos társasház a 43. Számú Építőipari 
Vállalat kivitelezésében épült fel, a kor elvárásai-
nak megfelelően: lapos tetővel, sárga üvegerké-
lyekkel, fehér falakkal, minden szinten három 
lakással. A középső lakások kissé beszorultak a 
két szélső közé, így a konyha kicsi és ablaktalan 
volt, cserébe a délre néző két szoba nagy és vilá-
gos. Az építőközösség a használatbavételi engedély 
után társasházzá alakult, a lakások tehát nem álla-
miak, hanem magántulajdonú öröklakások voltak. 

A konyhában és a fürdőszobában fekete-fehér 
10x10 centiméteres metlachi kockák voltak a pad-
lón, a falon fehér, illetve kék csempe. Akkoriban 
még nem voltak széles fugák, ezeket úgy rakták 
le és fel, hogy szorosan illeszkedjenek egymás-
hoz. Emiatt, ha nem volt pontos, nem is volt szép. 
A szobák padlója hagyományos parketta volt, a 
falak fehérre meszelve, a dupla ablakok fehérre 
festve. Valószínűleg nagyon modernnek számított 
az a kényelmi szolgáltatás, hogy a garázsszinten 
szárítóhelyiséget is kialakítottak, amit persze nem 
sokan használtak, hisz ruhát szárítani a szép nagy 
erkélyeken is lehetett. A ház domboldali fekvése 
miatt rá lehetett látni a városra, az augusztus 20-i 
légi parádéról visszatérő helikopterek és repülők, 
valamint az esti tűzijáték még a magasföldszintről 
is jól látszott, ha az esti zuhanyzás után pokrócba 
takarózva felültünk a létra tetejére.

A lakók közt orvosok, mérnökök, főiskolai tanár 
is volt, de itt élt Benyhe János József Attila-díjas 
magyar műfordító, irodalomtörténész, Magyar-
ország egykori brazíliai nagykövete, a Magyar PEN 
Club volt főtitkára is feleségével, Hidas Veroni-
kával és aktuális macskájukkal vagy kutyájukkal.

Az udvar gyerekparadicsom volt, a kaput soha-
sem zártuk, tárva-nyitva állt. A ház alá garázsok is 
épültek, télen a meredek kocsibeállón szánkóz-
tunk, síeltünk, hiszen nem sok szomszédunknak 
volt kocsija (nekünk se). A felettünk lévő telek, az 

Ali utca 15. a honvédség tulajdonában állt, ezért 
sokáig nem építették be, a mi házunk lakói kezd-
ték el használni az üres telket kertészkedés cél-
jára. Minden évben veteményeztünk, gazoltunk, 
és betakarítottuk a termést, a nem túl nagyra nőtt 
sárga- és fehérrépákat, apró epreket. Anyukám 
sokszor átküldött petrezselyemért, ha kellett a le-
vesbe, de ott játszottunk pulikutyagazda szomszé-
daink, Bedő Imréék kiskutyáival is. Mellettünk, 
az utca túloldalán lévő telek, az Ali utca 12. szintén 
üres volt, felülről a 14.-ben lévő gyerekkórház (ma 
a Szent János kórház gyermek és ifjúságpszichiát-
riai rehabilitációs osztálya) épületének kertjével 
volt szomszédos. Gyakran átjártunk erre a vad-
regényes telekre, ami hajdan gyümölcsös lehetett. 
Főleg az öreg cseresznyefa érdekelt minket. Már 
akkor felmásztunk rá, amikor épp csak pirosodtak 
a cseresznyék. Sokáig üldögéltünk ott és eszeget-
tük a félérett ropogós gyümölcsöt. A velem egyidős 
szomszéd fiú vezetésével néha felfedeztük a telek 
távolabbi részeit is, ott is találtunk – elmondása 
szerint – „bordó meggyet”, ami szintén cseresz-
nyének bizonyult. Sokat bújócskáztunk is, és visz-
szatérve a mi udvarunkra sokszor „táboroztunk” a 
nyírfa tövében lévő kis tisztáson. Megesett, hogy 
a húgainkat kiközösítettük, de mivel unatkoztunk 
nélkülük, egy idő után mindig visszavettük őket. 

A kerékpáros balesetek elkerülése végett édes-
apám a garázsok előtti betonra fehér festékkel utat 
és a menetirányt jelző nyilakat festett, mivel leg-
alább öt gyerek száguldozott egy időben. Sokat 
lógtunk a beton támfalra telepített szőnyegporo-
lón is, ahonnan továbbmásztunk kertészmérnök 
szomszédunk titokzatos, jórészt kaktuszokat rejtő 
üvegházához. 

A ház közvetlen telekszomszédja ma is a Búza-
virág utcai bejáratú indiai nagykövetség. Gyerek-
ként séta közben néha összefutottunk turbános, 
bajuszkötős férfiakkal, akikre nagy csodálkozással 

A közelmúltban néztük meg a gyerekeim-
mel az Utánam, srácok! című, 1975-ben 
készült ifjúsági tévéfilmsorozatot. Nosz-
talgikus érzés volt. Az iskolai padok, a kö-
penyek, a tornafelszerelés, a cipők és nad-
rágok, a kerékpár, a frizurák mind-mind 
visszaidézték a gyerekkoromat még akkor 
is, ha nem lakótelepen nőttem fel, hanem 
a Ferenc-hegy déli lejtőjén, az Ali utcában. 
Ott, ahol úgy ismertem az aszfalt köveit, 
hogy – nemrég elkészült felújítása előtt – 
negyven év távlatából is meg tudtam 
volna mondani, melyik aszfaltfolt volt már 
meg a ’70-es, ’80-as években is.

A kilenclakásos társasház a kor elvárásainak megfelelően épült meg: lapos tetővel, sárga üvegerkélyek-
kel, fehér falakkal. A kép 1974. február 10-én készült

A zsákutca tetejére csak néhány taxi jött fel meg-
fordulni. Háttérben az egyszintes sárga ház 1979 
februárjában. Ismertem az aszfalt minden kövét...

ház az ali utCa végén
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néztünk. A követségnek dróthálós kerítése volt, 
nekünk egy alacsony betonfal, a kettő között volt 
talán félméternyi hely, onnan szedegettük össze 
a lehullott mogyorót húgom októberi szülinapi 
mogyorótortájához.

A ház egyik lakása évekig családos diplomaták-
nak volt kiadva, így először a japán gyerekekkel, 
Telcsánnal és Ákival homokoztunk együtt az ud-
varon, majd az orosz lányokkal, Ányával és Léná-
val próbáltunk szót érteni. Szerencsére Léna jól 
haladt a magyar nyelv tanulásával, amihez talán 
a házbéli gyerekek is hozzájárultak, hiszen sokat 
játszottunk, havaztunk, szánkóztunk együtt az ud-
varon. Kicsit irigykedtünk is, hogy ő befekhetett a 
hóba, az ő anyukája nem aggódott, hogy megfázik, 
pedig nekünk is volt cipzáros fehér kalucsnink 
vagy inkább hócipőnk.

Szüleimmel sokat járkáltunk és kirándultunk a 
környéken. Ha másfelé nem, felsétáltunk az Őz-
gida, a Baba, a Muraközi, a Gomba, a Búzavirág 
utcán, vagy a Ferenc-hegyre a volt tanpálya felé, de 
sokat jártunk az Árpád-kilátóhoz és a 11-es busz 
végállomásához is a macis játszótérre. Az Ali utca 
és a környék lakóit nagyrészt ismertük, főleg azo-
kat a családokat, ahol velünk egykorú gyerekek 
voltak, hiszen a modern társasházak már a ’70-es 
években megépültek, a következő nagy építkezési 
hullám pedig csak 1985 után, a változások szelére 
indult el a környéken. Mi is akkoriban költöztünk 
el, pont azért, mert beléptünk egy építkezésbe, de 
ez már egy másik történet.

Zsoldos sZIlvIa

Az ország talán legismertebb 
jogásza, dr. Erőss Pál 87. szüle-
tésnapja előtt egy hónappal, 
május 23-án hunyt el. Hosszú 
éveken át állandó szakértője 
volt a Magyar televízió Jogi 
esetek című műsorának, ami 
országos ismertséget és si-
kert hozott számára.
Egy kis faluban, Kömörőn született 
református családba, Budapestre az 
ELTE Jogi Karára való felvételekor, 1952-ben került. 
Tanulmányait „summa cum laude” minősítéssel 1956-
ban fejezte be, és ebben az évben kötött házasságot 
Mádl Terézzel, a későbbi köztársasági elnök, Mádl 
Ferenc testvérével. 1985-ben költöztek egy Bimbó úti, 
hatalmas kerttel rendelkező társasházba. Különösen 
szerette a környéket, sokat sétált, sok mindenkit is-
mert, és őt is sokan megismerték.

Dr. Erőss Pál 1979-től a rendszerváltásig a Leg-
felsőbb Bíróság tagja volt, ebben a minőségében 

vezette 1981-től az Igazságügyi 
Minisztérium Polgári Osztályát, 
majd 2017-es önkéntes nyug-
állományba vonulásáig ügyvéd-
ként dolgozott. Emellett 1978 és 
1990 között állandó szakértője 
volt a Magyar Televízió Jogi esetek 
című műsorának. A 2006-os őszi 
rendőri brutalitás áldozatainak a 
megsegítésére kollégáival és is-
mert személyiségekkel közösen 

létrehozta a Ne Féljetek Alapítványt, amely több 
millió forintot osztott ki azoknak, akik maradandó 
sérülést szenvedtek.

2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével tüntették ki – a jogszabályoknak 
a széles közvélemény számára szuggesztív, kiváló 
retorikai képességekkel és bölcsességgel történő 
megismertetése és közérthetővé tétele, valamint 
ügyvédi, bírói és közéleti tevékenysége, életútja 
elismeréseként.

„Egy igazi budai polgár volt, a legnemesebb értelem-
ben vett konzervatív, aki az örökségünket nem poros 
könyvek lapjai közé szerette volna zárni, hanem a 
legmodernebb eszközökkel átélhető élménnyé tenni. 
Még utolsó hónapjaiban is az animációs technoló-
gia legújabb vívmányait tanulmányozta, hogy ezzel 
tegye még frissebbé műveit. Mert tudta, a kultúra 
akkor lesz igazán a miénk, ha együtt élünk vele. 
Jankovics Marcell itt élt és itt is alkotott köztünk, 
Budán. Egész élete ide kötötte, itt volt az otthona 
és munkahelye, a mára legendássá vált Pannónia 
Filmstúdió is. Igazi közösségi ember volt, aki minden 
körülmények között kiállt az elveiért. Pontosan tudta: 
a demokrácia, a „köz társasága” akkor lesz erős, ha 
mindannyian építjük. Igazi hazafi és lokálpatrióta 
volt, aki bátran kiállt azért, amit helyesnek tartott 
otthona, Buda és hazája, Magyarország érdekében. 
(…) Miközben hiánya fájó űrt hagy maga után, 
munkássága örökséggé nemesedik és tovább építi a 
budai és a magyar emberek közösségét. Legyen neki 
könnyű a föld!” – búcsúzott az életének 80. évében 
elhunyt Kossuth-, Balázs Béla-díjas, Prima Primis-
sima és Magyar Örökség díjas rajzfilmrendezőtől, 
grafikustól, könyvillusztrátortól, kultúrtörténésztől, 
írótól, a nemzet művészétől Őrsi Gergely polgár-
mester közösségi oldalán.

Varga Mihály pénzügyminiszter, a II. és III. kerület 
országgyűlési képviselője bejegyzésében azt írta, 
„Jankovics Marcellre remek filmjei, könyvei miatt 
fogunk örökké emlékezni, de a polgári gondolat 
és habitus elvesztett egy kitűnő embert.”

A május 29-én elhunyt Jankovics Marcell mun-
kásságával világszínvonalra emelte a magyar 
rajzfilmművészetet. A  II. kerület első, 2000-ben 
megválasztott díszpolgára volt, de azután is, két 
évtizeden át, minden évben részt vett a kerületi 
kitüntetések átadására rendezett gálaesten. 

Pannonhalmi diákként nem vették fel az egyetem-
re, így került a Pannónia Filmstúdióba segédmun-
kásnak. Már fiatalon elhatározta, hogy megpróbál 
többedmagával művészetet csinálni a rajzfilmből. 
Fázisrajzolóként kezdett, majd 1965-ben rendező-
nek nevezték ki. Dargay Attilával és Nepp Józseffel 
közösen készítették a nagy sikerű Gusztáv című 
rajzfilmsorozatot, de az ő nevéhez kötődik a Ma-
gyar népmesék népszerű sorozata is. Sysiphus című 
filmjéért Oscar-díjra jelölték, a Küzdők Cannes-ban 
Arany Pálmát kapott, a Fehérlófia Los Angelesben 
minden idők legjobb rajzfilmje lett. Volt az NKA 
elnöke, az MMA tiszteletbeli elnöke, számtalan 
könyvet írt, közel 160 perces filmje, Az ember tra-
gédiája gyártása 1988-ban kezdődött, bemutatója 
2011-ben volt. Utolsó nagy filmjében, ami két év 
alatt elkészült, Arany János Toldijának történetét 
dolgozta fel.

Dr. Erőss Pál (1934–2021)

A II. kerület első díszpolgárának 
emlékére

Léna, az orosz kislány befekhetett a hóba, nekünk 
még cipzáros hócipőt is kellett vennünk 1978 ja-
nuárjában

Az öt házbéli kisgyerekből négy: a „nagyok” és a 
„kicsik” 1979-ben egy május végi napfürdő alkal-
mával. Háttérben a szárítóhelyiség ablaka

Jankovics Marcell 
(1941–2021) 
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Szépjuhászné–Nagy-Hárs-hegy 
–Hárshegyi-nyereg–Hűvösvölgy

A sárga sáv jelzést követjük északra. Átlépve a kisvas-
út pályatestén, néhány lépés után jobbra elágazik az 
örökerdő tanösvény, utána balra a hárs-hegyi körút válik 
el a piros sáv és a zöld körjáratú jelzéssel. Meredeken 
kapaszkodunk felfelé, a hegy egyik platóján szép kilá-
tású helyen, padokkal, asztalokkal kialakított kellemes 
pihenőhelyet találunk. Majd nemsokára felérünk a 
Kaán Károly-kilátóhoz (az indulástól ez 960 méter és 
110 méter szintemelkedés). A kilátótól leereszkedve a 
Bátori-barlanghoz érünk, majd az egyre enyhébben lejtős 
utunkba visszacsatlakozik a már említett tanösvény, és 
csakhamar kiérünk a Hárs-hegyi-nyeregbe. Innen há-
romfelé is mehetünk, a sárga sáv jeleket jobbra tovább 
követve végig lefelé: 1,7 kilométerre van Hűvösvölgy. 
Szemben a sárga háromszög jelzésen felmehetünk az 
igen közeli Kis-Hárs-hegyi kilátóhoz vagy balra a zöld 
körjáratú jeleken visszaérhetünk a Szépjuhásznéhoz 
(1 kilométer).

Szépjuhászné–Hárshegyi körút 
–Széher út, 129-es busz

Utunk legeleje megegyezik az előbbivel, de a piros sáv és 
a zöld körjáratú jelzések kíséretében most balra térünk el 
a sárga sáv jelektől. A piros sáv jelzés 1,3 kilométernyire 
(eddig 40 méternyi emelkedő) balra leágazik, mi viszont 
továbbra is a Hárs-hegyi körutat, illetve a zöld körjáratú 
jeleket követjük. Újabb 1,1 kilométert megtéve keresz-
tezzük a sárga sáv jelzésű utat, majd 200 méternyire 
a visszahajló zöld körjáratú jelzésekből kiágazó zöld 
kereszt jelzésre térünk át. Nemsokára keresztezzük a 

kisvasút pályatestét és mélyútban haladunk tovább. Pár 
percnyi sétát követően jobbról becsatlakozik hozzánk 
a Mária sétány, és csakhamar elérjük a beépített rész 
határán a Széher utat (450 méter), majd balról elmarad 
a Szent Ferenc Kórház és máris megérkezünk a 129-es 
busz végállomásához (újabb 450 méter).

Szépjuhászné–Adyliget
Előbb a piros kereszt jelzésen délnyugati irányban hala-
dunk egy sárga kereszt jelzésig (950 méter és mindössze 
15 méternyi emelkedő), majd az eddigi irányunkban az 
itt véget érő piros kereszt jelek helyett a sárga kereszt 
jeleket követjük tovább. Kiérve a Budakeszi útra (újabb 
350 méter), a Korányi kórház nevű autóbuszmegállónál 
átkelünk a forgalmas úton és az itt kezdődő kék kereszt 
jelzést követjük tovább. Igen szép erdőben ereszkedünk 
lefelé a sétányszerű úton, majd a Csacsi-rétnél lévő 
autóparkoló mellett (600 méter) elhaladva ismét erdei 
környezetben sétálunk a Szilfa-tisztásig (450 méter), 
amely kitűnő pihenőhely akár nagyobb társaságoknak 
is. Itt észak felé fordulunk, a kék kereszt jelzések 80 
méternyire balra elválnak, a hosszú és szép kirándu-
lások kedvelői a környék fő turistajelzését követve a 

Nagy-Kopasz-hegy alá és a Bükköstetői-hágón túl a 
Nagyszénás-hegyre is eljuthatnak, amelynek oldalában 
a kék kereszt jelzések az Országos Kék Túra útvonalába 
csatlakoznak. Mi azonban jobbra a piros kereszt jel-
zéseket követve a Petneházy-rét sarkához megyünk 
tovább (1,5 kilométer és 25 méternyi emelkedő), majd 
Adyliget sarkáig (a piros sáv jelzés kereszteződéséig 
még 370 méternyit gyalogolunk egy kicsi, 10 méternyi 
szintemelkedéssel). A még hátralévő 650 méternyi utat 
már ismét árnyas erdei ösvényen tehetjük meg, és csak 
az utolsó pár lépés vezet beépített környezetben a 63-
as autóbusz adyligeti megállójáig, ahol a piros kereszt 
jelzés véget ér.

kényelmes túra 
a Mária-sétányon

A Szépjuhásznétól a zöld körjárattal jelzett úton in-
dulunk és kb. 250 méternyire jobbra lefelé ágazik ki a 
Mária-sétány. Ezen a kezdetben erősebb, majd mind-
inkább vízszintessé váló széles úton sétálunk át a Széher 
útra, amelyen lefelé haladva elérjük a 129-es autóbusz 
végállomását. Az egész út 1,9 kilométer, és ebből az 
irányból nincs emelkedő szakasz.
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kirándulások a Szépjuhásznétól
A Szépjuhászné ma már földrajzi helynév, 
a Budakeszi út legmagasabb pontján állt 
egykori csárdáról kapta a nevét. A Gyermek-
vasút állomásának és az azt magába foglaló 
parkosított résznek eredeti neve Ságvári-
liget volt, amit 1949-ben kapott, amikor a 
kisvasutat ideiglenesen odáig építettek ki. 
Ez alkalommal négy túraútvonalat ajánlunk 
a természetjáróknak a Szépjuhásznétól.

A Vadaskert területére létrán át vezet a kék 
kereszt jelzésSzép panoráma nyílik a Nagy-Hárs-hegy platójáról is
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ii. kerületi rendőrkapitányság
(1024 Rómer Flóris u. 10.) Telefon: (06 1) 346-1800.

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

A telefon az ügyeletben lévő körzeti 
megbízottnál van. Sürgős bejelentés vagy 

veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es 
vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.

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

(24 órás ügyelet)

Az elmúlt hetekben is szükség volt a Rózsadomb 
Polgárőrség munkájára. A szolgálat alatt segítséget 
nyújtottak többek között egy gyalogosgázolásnál, 
ahol egy fiatal lányt ütöttek el a zebrán. A polgár-
őrök a forgalom irányítását végezték a helyszínelés 
ideje alatt.

Lakossági bejelentésre új, elektromos robogóval 
siettek a rózsadombi polgárőrök május 17-én a 
Ruszti út és a Hankóczy utca kereszteződéséhez, 
ahol egy motoros elesett és súlyosan meg is sérült, 
az autó pedig a kerítésnek ütközött.

A polgárőrök felhívják a figyelmet arra, hogy 
városszerte sok a közlekedési baleset, ezért min-
denki legyen sokkal körültekintőbb és tartsa be 
a szabályokat.

A járőrszolgálat során találtak nyitott ajtóval 
az utcán hagyott autót, és szokás szerint akadtak 
nyitva felejtett garázskapuk is.
További hírek: www.rozsadombote.hu.

Lopás ügyében indított eljárást a II. kerületi 
Rendőrkapitányság azzal a 49 éves férfival 
szemben, aki május 11-én dél körül egy be-
vásárlóközpontban az egyik ruhabolt elől 
ellopott egy próbababát, természetesen 
a rajta lévő ruhával együtt. Az akciót any-
nyira sikeresnek ítélte meg, hogy másnap 
visszament lopni, azonban az üzlet egyik 
alkalmazottja utánaeredt és a rendőrök 

kiérkezéséig visszatartotta. A korábban 
ellopott nadrágot a hatóság megtalálta a 
férfinál, aki elmondása szerint ittas volt, 
így nem emlékezett arra, hogy hová tette 
a próbababát.

Ellene korábbi bolti lopások miatt már 
van folyamatban eljárás a XI. kerületi Rend-
őrkapitányságon, ezért a próbababatolvaj 
ügye ott folytatódik.

A sértett feljelentést tett a II. kerületi Rend-
őrkapitányságon. Lapunknak Móré Szabolcs 
rendőr alezredes elmondta, hogy aki zsaroló 
levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrsé-
gen. A rendőrségi nyomozócsoport, amely 
az interneten elkövetett csalásokra szako-
sodott, mindent megtesz azért, hogy feltár-
ja a hasonló eseteket, noha nagyon nehéz a 
feladata.

– Az ilyen leveleknek azonban senki ne 
dőljön be, ne fizessen, és ne vegye fel a kap-
csolatot annak írójával – hangsúlyozta a Móré 
Szabolcs. – Ha érkezik csatolmány, azt sem-
miképpen se nyissa meg, mert vírust tartal-

mazhat. Jellegzetesek azok a levelek, ame-
lyeket sokszor fordítóporgrammal írtak, 
általában rossz magyarsággal. Ha teljesen is-
meretlen a levél feladója, ne is foglalkozzunk 
vele, jobb, ha töröljük. Ugyanúgy vigyázni kell 
a különböző banki ajánlatokra, megkeresé-
sekre. Mindig ellenőrizzük, hogy hivatalos 
helyről küldték-e a levelet.

Ha azzal zsaroltak meg valakit, hogy távolról 
bekapcsolták a kamerát és a számítógép hang-
rögzítőjét, felvételt készítettek a felhasználó-
ról, esetleg rögzítették a tartalmakat, annak 
se higgyenek, és mindenképpen tegyenek 
feljelentést. 

Szolgálatban
a polgárőrök

olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy egy ismerőse e-mailben kapott – érdekes 
módon saját címéről – egy zsarolólevelet, amelyben ismeretlen személy pénzt kér 48 
órán belül. amennyiben ez nem teljesül, akkor az illető arcképével pornográf jellegű vi-
deót készít, amit minden levelezőpartnerének megküld.

próBaBaBával Együtt lopta a ruHáKat

Ne dőljünk be az internetes 
csalóknak és zsarolóknak!

Már bűncselekmény az eltiltás alatti járművezetés
Változott az eltiltás hatálya alatti vezetéssel kapcsolatos jogszabály. Az új paragra-

fusok szerint 2021. május 14. óta, aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, annak 
érvényesülési körébe (adott járműkategóriára vonatkozó eltiltás) tartozó járművet 
vezet, már nem szabályértést, hanem bűncselekményt követ el.

BUSSzAl ütkÖzÖtt Az AUtó

A rendőrség vizsgálja annak 
a balesetnek a körülményeit, 
amelyben május 23-án reggel 

egy gépkocsi busznak ütközött 
a Margit körúton. 

A balesetben egy személy 
könnyebben megsérült
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A II. Kerületi Önkormányzat lapja.
Megjelenik 50 000 példányban. ISSN 1419-0923

Elveszett a jog útvesztőjében? Ha egy-egy jogi kérdésben vagy ügyben 
nehezen igazodik el, az önkormányzat és a Budai Polgár várja kérdé-

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

– a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes jogsegélyszolgálata
Jogi iránytű

a képviselők elérhetőségei

őrsi gergely polgármester
(06 1) 346-5551,
polgarmester@masodikkerulet.hu

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

(06 1) 346-5551, Varga.Elod.
Bendeguz@masodikkerulet.hu

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

(06 30) 310-0359,
Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

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

(06 30) 573-9033,
Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

Szabó gyula alpolgármester
(vagyongazdálkodás, közbiztonság, kerületfej lesztés)

(06 30) 540-5967,
Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

1. vk.: kiss Roland Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 20) 426-2408,
Kiss.Roland@masodikkerulet.hu

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

(06 30) 626-9900,
drtompa@t-online.hu

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

(06 30) 164-4449,
Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu

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

(06 30) 255-2192,
galandrea658@gmail.com

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

(06 20) 529-0589,
majoros.andras@momentum.hu

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

(06 1) 346-5551, Varga.Elod.
Bendeguz@masodikkerulet.hu

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

(06 30) 540-5967,
Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

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

(06 20) 951-6666
perjes23@gmail.com

9. vk.: dr. gór Csaba
Fidesz–KDNP

(06 1) 212-5030
info@gorcsaba.hu

10. vk.: tóth Csaba Róbert
LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 70) 224-4178,
csaba.robert.toth@gmail.com

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

(06 30) 573-9033,
Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

12. vk.: dr. Csabai Péter
Fidesz–KDNP

(06 20) 932-2925,
drcsabaip@gmail.com

13. vk.: Makra krisztina
Fidesz–KDNP

(06 1) 212-5030,
makra.kriszta@gmail.com

14. vk.: Csere István
Fidesz–KDNP

(06 1) 212-5030
Csere.Istvan@masodikkerulet.hu

Berg dániel
Momentum, listás képviselő,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

(06 30) 310-0359,
Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

dr. Biró zsolt
Fidesz–KDNP, listás képviselő

(06 30) 421-0953,
Biro.Zsolt@masodikkerulet.hu 

Ernyey lászló
Fidesz–KDNP, listás képviselő

(06 70) 333-8990,
laszlo.ernyey@gmail.com

Juhász veronika Anna
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, listás képviselő

(06 30) 782-0479,
vejuhasz@gmail.com

Némethy Béla
Fidesz–KDNP, listás képviselő

(06 20) 989-0478,
Nemethy.Bela@masodikkerulet.hu

Riczkó Andrea
Fidesz–KDNP, listás képviselő

(06 70) 581-6339,
andrea@riczko.hu

dr. Szalai tibor
jegyző

(06 1) 346-5429,
Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

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

(06 1) 375-7411,
hegyvidekifidesz@fidesz.hu

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

(06 20) 355-8199,
varga.mihaly@fidesz.hu

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

Bajnokavatás Pesthidegkúton

Bajnoki címmel és nagy arányú győzelemmel búcsúztatta hazai pályán a 
szezont a Hidegkúti Sport Club U18 futsalcsapata az NB I Nyugati Csoport-
jában. A HSC az 5Stars érdi vSE csapatát győzte le 13-6 (7-3) arányban. 

A mérkőzés után a Budapesti Labdarúgó Szövetség társadalmi elnöke, dr. Borbély 
Zoltán adta át a bajnoki címért járó serleget és az érmeket a győztes csapat tagjai-
nak és azoknak, akik pályára léptek a szezonban. Csapattagok: Zsolnai Domonkos, 
Walker Benjámin, Pongrácz Máté Dániel, Fasang Lőrinc, Schilling Bertalan András, 
Bíró Barnabás, Hauberl Gergely Dávid, Pásztor Szabolcs Attila, Stankovics Huba Ger-
gely, Tégla Zsolt Ferenc, Szabó Gergely Norbert, Kárpáti Máté, Szoboszlai Bálint, Bíró 
Botond. Vezetőedző: Rósa Viktor.

A szezon legeredményesebb játékosa Fasang Lőrinc volt, 28 szerzett góljával.
A hidegkúti klub történetében a bajnoki cím egyben az első, országos bajnokság-

ban elért dobogós helyezés is.

Újra tarthatók 
társasházi közgyűlések

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a társasházakban legkésőbb október 15-ig 
meg kell tartani a járvány miatt elmaradt közgyűléseket, és pótolni a döntéseket az 
elszámolásról, a költségvetésről és más kötelező ügyekről, ha ezekről „a veszély-
helyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával” eddig nem döntöttek. A közös 
képviselők, intézőbizottságok kötelesek a feladatukat – változatlan díjazás mellett 
– legkésőbb október 15-ig ellátni akkor is, ha már lejárt a megbízatásuk. Ha nincs 
közös képviselő (intézőbizottság), akkor átmenetileg a számvizsgáló bizottság végzi 
a munkát, ha pedig az sincs, akkor „a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthat-
ja”. A társasházak így el tudják fogadni a költségvetésüket és beszámolójukat, és 
pályázhatnak többek között felújítási támogatásra is. A II. kerületi társasház-felújítási 
pályázatokról bővebben: www.masodikkerulet.hu/palyazatok.
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haJléktalan személyeket segÍtő szervezetek. Budapesti hajléktalanel-
látó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186. Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes haj-
léktalan családok segítése: Család- és gyermekjóléti központ: (06 1) 225-7956.

ha patkányt észlel, bejelentést tehet a Főpolgármesteri Hivatal 
online felületén: www.patkanybejelentes.budapest.hu, vagy telefonon, a (06-1) 
327-1448-as vagy a (06 1) 327-1572-es számokon.

veszélyhelyzeti teleFonos Ügyelet. A II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Központja készenléti telefonos ügyeletet biztosít, ami bármilyen veszélyeztetettség 
esetén hívható. A felmerülő krízishelyzetekben azonnali, szakszerű segítségnyújtást, tanács-
adást vagy tájékoztatást kaphatnak. A készenléti ügyelet telefonszáma: (06 70) 455-1776, 
hívható munkanapokon 18 órától reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 0–24 óráig.

BUdAPESt FőváRoS koRMáNyHIvAtAlA II. kERülEtI HIvAtAlA

A kormányablakokban és okmányirodákban május 25-től újra fogadják az 
időpontfoglalással nem rendelkező, sorszámhúzással érkező ügyfeleket is. 
A védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket jelenleg is időpontfoglalás 
nélkül lehet intézni.

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Nyitvatartás: H: 8-18, K: 
8-16, Sz: 11-19, Cs: 8-16, 
P: 8-14

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

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

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

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

a polgármesteri hivatal elérhetőségei

Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 
1277 Budapest 23., Pf. 21. Központi telefon: (06 1) 346-5400. Központi ügyfélszolgálat: 
1024 Margit u. 2-4. Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. 
Facebook: II. kerület (Budapest)

a polgármesteri hivatal központi ÜgyFélszolgálata

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

Időpontfoglalással fogadja az ügyfeleket rendes nyitvatartási időben.
Időpontfoglalás: https://idopontfoglalas.masodikkerulet.hu/hu/account/login, 
tel.: a (06 1) 346-5600 «0» menüpont kiválasztásával,
e-mail: ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu címre (igény és ügytípus
megjelölése). Ügyfélfogadási idő: H: 8–12 és 13–17 K: 8–12 és 13–16
Sz: 8–12 és 13–18 Cs: 8–12 és 13–16 P: 8–13

ii. kerÜleti városFeJlesztő zrt. Ügyfélszolgálati iroda
Közterületi bejelentés Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 

315-3965
(Közterületi telefonos bejelentés 
hétvégén 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

ÉSZREVÉTLEN, MÉGIS JÓL DOLGOZIK...

Előtte ElőtteUtána Utána

•  TÖKÉLETES HELYREÁLLÍTÁS
•  IGÉNY SZERINTI HASZNÁLAT, 

BÁRMIKOR KIVEHETŐ
•  KÖNNYŰ TISZTÍTÁS, 

NINCS SZUVASODÁS
•  AZ EREDMÉNY AZONNAL 

SZEMLÉLTETHETŐ
•  SZÁMÍTÓGES TERVEZÉS
•  TÖKÉLETES MEGOLDÁS GYERMEK 

ÉS FELNŐTT ESETÉBEN IS

Az oldal szakmai támogató partnere: Rose Implant Center. Tel.: (06 30) 9511-511. www.roseimplantcenter.hu

LÁTHATATLAN FOGSZABÁLYOZÁS FELNŐTT KORBAN IS

a polgármesteri hivatal egyéB épÜleteiBen működő szervezeti egységek

Adóügyi Igazgatóság

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

Elektronikus ügyintézés:
https://e-onkormanyzat.gov.
hu. Személyes ügyintézés 
csak előre egyeztetett idő-
pontban.

Parkolási
Ügyfélszolgálati 
Osztály

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

H, K, Cs: 9–17, Sz: 9–18, P: 
9–16 Ebédidő: 12.30–13-ig. 
Pénztárzárás az ügyfélfoga-
dási idő vége előtt 15 perccel.

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály) 

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

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés 
csak előre egyeztetett idő-
pontban.

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 kere-
tes írásunkban található.*

*Hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben: Ügyfélfogadási idő: H.: 13.30–18 – csak előre egyeztetett időpontra. 
Sz.: 8–16.30 – csak előre egyeztetett időpontra. K., Cs.: 8–12 – csak előre egyeztetett időpontra. P.: nincs félfogadás. II. kerület 
területén történt még nem anyakönyvezett haláleseti ügyekben (sorszámhúzás). A sorszámhívó az ügyfélfgadási idő 
vége előtt egy órával lezár: H.: 8–12, 13.30–18 Sz.: 8–16.30 K., Cs.: 8–12 P.: 8–11 – csak temetési engedély kiadása. Kivonatok 
kiadása (sorszámhúzás): H.: 13.30–18, Sz.: 8–16.30. A sorszámhívó az ügyfélfogadási idő vége előtt egy órával lezár. Ki-
vonatkérelmet ügyfélfogadási időn kívül az aulában gyűjtőládába lehet elhelyezni, a kivonatkézbesítés kizárólag postai úton.
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A rejtvény fősoraiban Caramel szavait rejtettünk el. 
A 2021/7. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Más 
lelkébe nem lehet belelátni”. A helyes megfejtést bekül-
dők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az 
Oázis Kertészet 5000 Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte. A nyertesek: Márk Károlyné, Pálinkás 
Jenő és Somóczi Szilvia. Gratulálunk, a nyereménye-
ket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket „Budai Polgár 
rejtvénye” megjelöléssel elsősorban e-mailben a peter.
zsuzsanna@budaipolgar.hu címre, esetleg postai úton a 
1022 Bimbó út 1-5. címre legkésőbb 2021. június 27-ig.

A megfejtés első lépését kell csak 
beküldeniük szerkesztőségünk-
nek! A helyes megoldást minden 
alkalommal a következő lap-
számban közöljük. Két nyertest 
sorsolunk ki a jó megfejtést be-
küldők közül, akik Honfi György: 
Sakk példatár kezdőknek, ill. 
haladóknak című kiadványát 
kapják. Beküldési határidő: 
június 24. E-mail-cím: sakk@
budaipolgar.hu (esetleg posta-
cím: Budai Polgár 1022 Budapest, 
Bimbó út 1-5.) Jó szórakozást kí-
vánunk!
Előző feladványunk meg-
oldása:

A megfejtés: Világos első lépé-
se: 1.Hc2! Világos nemcsak a c2 
huszárját, hanem a b1 futóját is 
feláldozza. Sötétnek nincs is más 
lehetősége, csak hogy leüsse az 
egyik tisztet: 1... bxc2-re 2.Va2 
matt;

1... Kxb1-re pedig 2.Vxb3 matt 
következik.

Néhányan tévesen 1.Vc5-t küld-
ték be megfejtésként. Erre sötét 
1... Ka1-t lép. Világos ebben az 
állásban csak sakkot tud adni, 

Világos indul és 
két lépésben mattot ad.

Honfi György 
sakkfeladványa
Budapest, 2015
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sakk !

mattot nem. Az a3 huszár csak 
c2-n adhat sakkot, de azt sötét 
leütheti (2.Hc2+ bxc2). A vezér 
sakkokra (2.Vc3+; 2.Vd4+; 2.Ve5+) 
pedig sötét közbehúzhatja b2-n 
a b3 gyalogját (2... b2).

Nyerteseink: dr. Bálint Ág-
nes és Csikai Tímea. Gratu-
lálunk!

Nyereményüket postán küld-
jük el!

.
.

.
.
.
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.



2021/9 – június 6. HIRDETÉS 29. OLDAL

 ÁLLÁS-MUNKA 
A Margit-híd budai hídfőjénél lévő fog-
technikai labor keres a közelben lakó, 
nyugdíjas, aktív munkaerőt heti 2-3 nap-
ra futárnak. Tel.: 06 20 449-4251

Takarítást vállalunk! Számlával! Tel.: 06 
30 585-6247, +36 30 585-6247, gaiatu-
sa8@gmail.com

Apróhirdetések
Kedves, megbízható idősgondozó 
hölgy gyakorlattal munkát keres ma-
gánszemélyeknél, pl. gyógyszerkiváltás, 
bevásárlás, háztartás ellátása (mosás, 
kisebb takarítás stb., igény szerint). HÍV-
JON BIZALOMMAL. Tel.: 06 30 996-9633

Megbízható, nyugdíjas asszony nagy 
gyakorlattal takarítói munkát kere-
sek. 6 órában. Tel.: 06 70 311-1655

Budapest II. kerület Budakeszi Úti ÓvodáBan és laBanC utCai 
tagÓvodáBan nyugdíjazás miatt búcsúznunk kell néhány kollégától. Helyükre 
keresÜnk ÓvodapedagÓgus, angol nyelvi nevelő, daJka és 
gyÓgypedagÓgiai asszisztens munkatársakat. Olyan óvoda-
pedagógusok felvételére is van lehetőség, akik már ismerik egymást, esetleg együtt 
dolgoztak és egy csoportban, párban szeretnének dolgozni. Mindkét óvodában cuki 
gyermekek, remek nevelőközösség, ideális munkakörülmények és kerületi bérpótlék 
teszi vonzóvá az elhelyezkedést. Szeretettel várjuk a gyermekszerető, munkájára 
igényes, csapatban dolgozni tudó érdeklődők jelentkezését. Az önéletrajzokat Ko-
vács Ildikó óvodavezető részére az ovoda.budakeszi@t-online.hu email címre várjuk.

A Budapest II. kerületi törökvész Úti kézműves Óvoda Óvoda-
pedagÓgus  kollégát keres határozatlan időre. Előnyt jelent: gyer-
mekszeretet, csapatszellem, rugalmasság, néphagyománnyal, kézműveskedéssel 
kapcsolatos jártasság, ezek iránti érdeklődés. Plusz juttatás: kerületi bérpótlék. 
Fényképes önéletrajzokat várjuk az ovodavezeto@torokvesz.t-online.hu címre.

w w w.tancszinhaz .hu
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Álláshirdetés! Női-férfi fodrászt és mű-
körmöst keresünk a II., Hűvösvölgyi úton 
található szépségszalonba teljes vagy 
részmunkaidőben. Tel.: 06 30 202-1766
Kolozsvár Utcai Óvoda augusztus 23-
ai kezdéssel határozott időre óvodape-
dagógust keres. Érdeklődni telefonon 
a 06 20 628-1717 vagy az óvoda e-mail 
címén lehet: ovoda.kolozsvar@ecom.hu

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL VIZS-
GAFELKÉSZÍTÉS, KORREPETÁLÁS, 
RENDSZEREZÉS TAPASZTALT DIPLO-
MÁS SZAKTANÁRRAL EGYÉNILEG, 
BEL-BUDÁN. TEL.: 06 30 749-2507
Játékos, interaktív angol tanítás 
gyerekeknek, barátságos, türelmes 
oktatóval. 1500 Ft/óra. Tel.: +36 70 
502-3138
Német nyelvoktatás és korrepetálás kez-
dő és haladó szinten. Tel.: 06 30 948-0955

 INGATLAN 
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSO-
KAT KERES! JUTALÉK 3,5%, ÜGYVÉD 
INGYEN, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. 
ISMERŐSE LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, 
ÖN IS JUTALÉKOT KAP! TEL.: 06 20 
9-600-600

ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZA-
KAT, VILLÁKAT, TETŐTEREKET, TELKE-
KET KERESÜNK, KÍNÁLUNK KEDVES 
ÜGYFELEINKNEK. MORAINGATLAN.
HU TEL.: 06 30 948-8730

DIPLOMATA CSALÁD RÉSZÉRE KERE-
SEK CSALÁDI HÁZAT, SORHÁZAT, LA-
KÁST HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE. TEL.: 
06 30 924-7165
Zöldövezet II/A ker. központjában két-
lakásos Bauhaus villában; magasföld-
szinten 124 m2 (3 szoba, étkező, fürdő, 
konyha); 2 terasz 14-14 m2 baluszteres, 
kertkapcsolatos. Alagsor 21 m2 (konyha, 
2 kamra); garázs 17  m2 ; saját használatú 
kertrész 500 m2. Eladó, 112 millió. Tel.: (06 
1) 275-8183, 06 70 345-1471

KISGYERMEKES KERÜLETI CSALÁD 
VÉRHALMI, 4 HÁLÓS, NAGY ERKÉLYES, 
EMELETI, FELÚJÍTOTT, NÍVÓS TÁRSAS-
HÁZI LAKÁST CSERÉLNE RÁFIZETÉSSEL 
RÓZSADOMBI, VÉRHALMI, SZEMLŐ-
HEGYI HÁZRA ÁLLAPOTTÓL FÜGGET-
LENÜL. TEL.: +36 30 269-4312
S.O.S. kiadó lakást keresek, hosszú távra 
200 E Ft-ig. Tel.: 06 70 949-4013
Áron alul eladó Törökvészen 90 m²-es + 
erkélyes, garázsos felújított lakás. Irány-
ár 77,9 M Ft. Tel.: 06 70 949-4013
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Újlipótvárosban, a Gogol utcában 48 
m²-es, kétszobás, III. emeleti, gázfűtéses 
lakás (jól kiadható) eladó. Irányár: 36,5 
M Ft. Tel.: 06 70 949-4013

Őrségi építési telek (Szalafő – Papszer, 
3400 m²) közművekkel eladó. Tel.: 06 
20 377-7978

 EGÉSZSÉGÜGY 
Gyógymasszőr: Yumeiho, Tuina, kínai 
klinikai masszázs, akupresszúra. Na-
ponta ózonnal fertőtlenített helyiség-
ben, vírusvédettségi igazolvánnyal. 
Kiszállás is. Kohán Ferenc. Tel.: 06 20 
419-2471

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

FOGSORJAVÍTÁS ÉS ÚJ FOGSOR KÉ-
SZÍTÉSE HÁZHOZ MENVE. TEL.: 06 70 
223-636

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-
TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, 
FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTO-
ZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! 
HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS 
KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 
1. TEL.: 06 30 222-3016

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS 
NÉLKÜL. WC-K, TARTÁLYOK, CSAPOK 
JAVÍTÁSA, CSERÉJE. VÍZSZERELÉS. 
TEL.: 06 20 491-5089

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK 
VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, 
vécétartályok cseréje, javítása. Anyag-
beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, 
VÉCÉTARTÁLYOK CSERÉJE, JAVÍTÁ-
SA. MOSÓ-, MOSOGATÓGÉPEK BE-
KÖTÉSE. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. 
ANYAGBESZERZÉSSEL. TEL.: 06 30 
447-3603

VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TAR-
TÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS, DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS. II. KER.: INGYENES KI-
SZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 30 322-5502, 
315-2825

Kiss Ernő és Fia víz-, gáz-, fűtés- és gáz-
kémény-szerelést vállal. Ügyintézéssel. 
Tel.: 06 70 258-0000

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

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

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRIN-
TÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL, PRECÍ-
ZEN, GARANCIÁVAL. BODA ZSOLT 
VILLANYSZERELŐ-TECHNIKUS. TEL.: 
200-9393, 06 30 333-6363

VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, 
FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAP-
CSOLÓK, LÁMPÁK SZERELÉSE, KÁ-
BELEZÉSE. TARI ISTVÁN. TEL.: 06 20 
546-6304

GÁZKÉSZÜLÉKEK-VÍZSZERELÉSEK: 
JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG 
STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁ-
SA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. 
TEL.: 06 20 546-6304

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

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkálatok ki-
vitelezése teljes körű garanciával, anyag 
biztosításával. Tel.: 06 20 613-3051

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

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

Festés, tapétázás, mázolás, duguláselhá-
rítás 25 000 Ft. Minőség, garancia! Tel.: 
06 70 250-9132
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TA-
PÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, 
VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐ-
MŰVESMUNKÁK GARANCIÁVAL. HA-
LÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 
251-3800
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb mun-
kák is, kőműves javítások. Kovács Ger-
gely. Tel.: 06 30 568-6255
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, 
festés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvit-
szigetelés, bádogozás. Tel.: 06 1 783-
3803, 06 20 471-1870
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. 
Megbízható mérnök. Tel.: 06 30 851-
9333
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK 
BESZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, 
pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, 
ablakok felújítása, szigetelése. Tel.: 
06 20 381-6703, 251-9483
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚ-
TOROK, AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JA-
VÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. 
TARI ISTVÁN. TEL.: 06 20 546-6304
Asztalos-, lakatosmunkák készítésétől a 
legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. 
Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329, 
06 20 411-4349
KŐMŰVES MUNKÁK, TÉRKÖVEZÉS, KE-
RÍTÉSEK, JÁRDÁK, VÍZÓRAAKNÁK KÉSZÍ-
TÉSE, JAVÍTÁSA. TEL.: 06 30 341-3423
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 
Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 
Ft-tól, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 06 
70 250-9132
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, 
burkolás, festés, tapétázás, zománcozás, 
víz-, gáz-, villanyszerelés, laminált parket-
ta lerakása és teljes lakástakarítás. Ré-
musz Építőipari Kft. Tel.: 06 30 516-1612

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, BŐ-
VÍTÉS, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, BELTÉRI 
SZERVIZ, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-
5368, 06 20 537-6281
Lapos TV-k, színes TV-k javítása, be-
állítása mindennap. PAÁL FERENC, tel.: 
243-9462, 06 30 940-1802.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-ja-
vítás, karbantartás, vírusirtás, alkat-
rész-beszerelés, bővítés ingyenes ki-
szállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 
30 857-2653

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

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

REDŐNYÖK (FA-MŰANYAG), GURTNI-
CSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍ-
TÁSA, SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE. TARI 
ISTVÁN. TEL.: 06 20 546-6304

 TÁRSASHÁZAK 
TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS KÉPVI-
SELET, MEGBÍZHATÓ KOMPLEX SZOL-
GÁLTATÁSOK: E-MAIL: INFO@INTER-
HAZ.HU VAGY WWW.INTERHAZ.HU 
TEL.: +36 30 206-5242

TÁRSASHÁZKEZELÉST, KÖZÖS KÉP-
VISELETET VÁLLALOK, FOLYAMATOS 
KAPCSOLATTARTÁSSAL A TULAJDO-
NOSOKKAL, MEGBÍZHATÓ, LELKIIS-
MERETES KÉPVISELET. TEL.: +36 30 
478-3236
Vállalom társasházak közös képvisele-
tét Budapest II., XII. és I. kerületében. 
Épületüzemeltetési tapasztalattal, 
OKJ-s Társasházkezelő végzettséggel. 
Forduljon hozzám bizalommal. E-mail: 
molnarth@gmail.com Tel.: +36 20 
357-5881
Társasházak-lakásszövetkezetek köny-
velését, bevallások, beszámolók 
elkészítését vállaljuk 300 Ft/albetét/hó 
díjtól. Érdeklődés napközben, tel.: 605-
5000, vagy www.petpek.hu
Társasházi lépcsőházak takarítását, 
hólapátolását vállaljuk 10 000 Ft/hó 
díjtól. Érdeklődés napközben, tel.: 605-
5000, vagy www.petpek.hu
KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZKE-
ZELÉS BUDÁN! TAPASZTALAT, REFE-
RENCIÁK! LŐRINCZ PÉTER, DR. BÍRÓ 
ANNA. TEL.: 06 70 383-5004

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

 SZOLGÁLTATÁS 
ALAPMEGERŐSÍTÉS, megsüllyedt, re-
pedt falazatú lakóházak, társasházak 
szakszerű alapmegerősítése. TALAJ-
VIZSGÁLAT, MŰSZERES DIAGNOSZTIKA, 
STATIKUS SZAKÉRTÉS, KIVITELEZÉS 10 
év garanciával (www. muszasi.hu) Tel.: 
+36 30 695 8120
KLÍMATISZTÍTÁS EGÉSZSÉG- ÉS 
KÖRNYEZETTUDATOSAN – KLÍMA-
BERENDEZÉSEIT AZ EGYEDÜLÁLLÓ, 
MAGYAR FEJLESZTÉSŰ EGÉSZSÉG- ÉS 
KÖRNYEZETBARÁT, BIO TISZTÍTÓ ÉS 
FERTŐTLENÍTŐ FOLYADÉKKAL TISZ-
TÍTJUK ÉS FERTŐTLENÍTJÜK. WWW.
BIO-KLIMA.HU TEL.: +36 70 316-0301
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉ-
NYEK BÉLELÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK TELEPÍTÉSÉT 
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 
06 20 264-7752

Hirdessen a

Következő megjelenés: 2021. június 27-én.
lapzárta: keretes – június 17., apró – június 21.

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

kereteshirdetés-felvétel: szabo.gergely@budaipolgar.hu e-mail-címen, illetve a telefonon a (06 30) 
989-0782-es számon. keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 170 000 Ft, 1/4 110 
000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 
1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 
20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tu-
lajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.
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Bízza szakemberre, ne bízza a vélet-
lenre, szobafestő munkát vállal ga-
ranciával. Tel.: 06 30 913-8245

SZEMPILLAHOSSZABÍTÁS 1-8D-
IG, ESKÜVŐI SMINK, RÁDIÓFREK-
VENCIÁS ARCFIATALÍTÁS, HENNA 
SZEMÖLDÖK STYLING. BRIGITTE 
BEAUTY STUDIO. TEL.: 06 70 619-
9456

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

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

 KERT 
FAKIVÁGÁS, FŰNYÍRÁS, SÖVÉNYNYÍ-
RÁS, FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS. VE-
SZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA ALPINTECH-
NIKÁVAL IS. TEL.: 06 30 994-2431

KERTRENDEZÉST, KERTÉPÍTÉST, 
SZIKLAKERTEK ÉS TÁMFALAK ÉPÍ-
TÉSÉT, ÖNTÖZŐRENDSZER-TELEPÍ-
TÉST, FAKIVÁGÁST ÉS ELSZÁLLÍTÁST, 
TERMŐFÖLD-TERÍTÉST ÉS TEREP-
RENDEZÉST VÁLLALUNK RÖVID HA-
TÁRIDŐVEL. SZŐCSI DÉNES. TEL.: 06 
30 784-6452, KERTMESTER.

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

KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰKASZÁLÁS, BOK-
ROK, SÖVÉNYEK NYÍRÁSA, NÖVÉNY-
TELEPÍTÉS, ZÖLDHULLADÉK ELSZÁL-
LÍTÁSA. MINDEN, AMI KERT. FARKAS 
NORBERT. TEL.: 06 30 550-7761

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

FAVIZSGÁLAT, FAKOPP, FAÁPOLÁS, 
FAKIVÁGÁS KÖTÉLTECHNIKÁVAL, 
SZAKVÉLEMÉNY korrektül, korrekt 
áron favizsgáló-faápoló szakmérnöktől. 
Egervári Krisztián. Tel.: 06 20 561-7063

Need a GARDENER? Call Andy. Tel.: 06 
30 311-4865

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGY-
BECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐ-
NYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, 
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS 
DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938

06-30/919-4694

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 
SzakképzETT   mESTErEk 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, 

takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!

EGYÉNI KÉPZÉS
KUTYÁKNAK

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

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

igazodó, egyéni kutyakiképző oktatást?

Fordulj hozzám bizalommal!
HÁZHOZ MEGYEK!

Siegler Márk 
tapasztalattal rendelkező kutyakiképző

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

Műfogsorok, implantátumon 
elhorgonyzott, fémlemezes 
kivehető fogsorok, szakszerű 
tisztítását, és javitását vállaljuk.

Időpont egyeztetés: 
06-20-4949-239  

FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM
– Margit Híd Budai Hídfőnél –

e-mail: info@absolutedent.hu
web: www.absolutedent.hu

50-70 m2 körüli
mfsz. vagy I. emeleti

világos, nagy erkélyes,
felújítandó

lakást a II. kerületben.

Idős személyeknek, segítek 
a továbbköltözésben.  

+36 20 336-5320

MagánszeMély 
keres 

saját részre

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vá-
sárol festményeket, régi pénzeket, kitün-
tetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, 
bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. 
Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, 
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu 
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
FIGYELEM! FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉN-
ZÉRT, HAGYATÉKBÓL MARADT BUN-
DÁK, RUHÁK. TEL.: 06 70 521-0179
FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT: HAGYA-
TÉK, BÚTOR, FESTMÉNY, ÓRÁK, HE-
RENDI, ZSOLNAI PORCELÁNOK. VI., 
TERÉZ KRT. 47. ÜZLETÜNK. TEL.: 06 
70 521-0179
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK ANTIK 
CSILLÁROKAT. TEL.: 06 70 521-0179
Alkotás antik üzletünk: XII., Alkotás út 5. 
Arany ékszer, ezüst tárgyak, régi varró-
gépek, ruhanemű, karóra, kitüntetések, 
pénzérmék felvásárlása. Teljes hagyaték 
ingyenes értékbecslése. Ingyenes kiszál-
lással. Tel.: 06 20 433-5485
Készpénzért vásárolok karórákat, fali 
órákat, asztali órákat, állóórákat, zseb-
órákat. Tel.: 06 70 521-0179
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. 
ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MIN-
DENFAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, 
CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, 
EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES 
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉR-
TÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 
06 20 494-5344
Megnyitottuk az üzletünket, min-
denféle régi tárgyakat vásárolunk, 
írógépet, varrógépet, könyveket, régi 
bundákat, festményeket, porcelánt, 
karórát, zsebórát, arany ékszereket, 
ezüst tárgyakat. Hívjon bizalommal. 
II., Török utca 4. Tel.: 06 20 231-0572, 
06 20 324-6562

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, 
MŰTÁRGYAKAT VÉRTESI ANTIK-
VÁRIUM VÁSÁROL! VÍRUS IDEJÉN 
MASZKBAN, KESZTYŰBEN. DÍJTA-
LAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 
425-6437

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjte-
ményem kiegészítésére magas áron vá-
sárolok. Tel.: 325-6753

Nerc, róka, nutria, mindenfajta szőrme-
bundát vásárolok, teljes ruhanemű-ha-
gyatékot, kiegészítőket. Tel.: +36 20 
229-0986

 ÉLETJÁRADÉK 
Életjáradék-szerződést kötnék idős sze-
méllyel, okleveles idősgondozó hölgy. 
Teljes körű házimunkát is vállalok. Tel.: 
06 20 212-0265

Életjáradék-szerződést kötnék idős sze-
méllyel ingatlanért cserébe. Tel.: +36 20 
566-4990

ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK LAKÁSÁ-
ÉRT! LEINFORMÁLHATÓ, REFEREN-
CIÁVAL RENDELKEZŐ MEGBÍZHATÓ 
SZEMÉLY VAGYOK! KÁLNY CSABA. 
TEL.: 06 20 94-94-94-0

Eltartási vagy életjáradéki szerződést 
kötne középkorú hölgy idős személlyel. 
Tel.: +36 70 945-4140

 EGYÉB 
47 éves okleveles idősgondozó ház-
tartási mukát, főzést, bevásárlást 
vállal. Bérezés megegyezéssel, oltási 
igazolvánnyal rendelkezem. Tel.: 06 
20 212-0265

GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS MŰ-
GYŰJTŐNŐ!! Kiemelt áron vásárol 
(készpénzért) festményeket, bútoro-
kat, órákat, ezüsttárgyakat, arany-
ékszereket, pénzérméket, cirkuszi 
tárgyakat, porcelánokat, Herendit, 
Kovács Margitot. Ingyenes kiszállás, 
értékbecslés. Üzlet: Tel.: 06 1 789-
1693, 06 30 898-5720
TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Brother CK-
35 kötőgép (3 db) és Passap/Pfaff 
DM-80 kötőgép tartozékokkal eladó. 
Egyedi, divatos, méretre készülő kézi kö-
tött, horgolt ruhadarabok, sapkamo-
dellek. Nagy fonalválaszték, saját fonal-
ból is. www.kotode.hu, tel.: 356-6009.



32. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

Komjádi 
Gyógyszertár

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

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

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

(06 30) 593 4353

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes minden recept nélkül kapható 
nem támogatott termékre 2021. 12. 31-ig.

Más akcióval nem vonható össze.

15%

Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

Nyitva: • hétfő-péntek: 7–16-ig • szombat, vasárnap zárva
Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, kulé- és gyöngykavics, 

termőföld, betonacél, szegélykő, térkő, vakolat, csemperagasztó. 
Cement és zsalukő kedvezményes áron!

Gépi földmunka, bontás, verőfejjel és szállítással is, tereprendezés,
alap-, és sáv-alapásás, árokásás.

1028 Pesthidegkút-Ófalu, Patakhegyi út 83-85.
Tankoljon olcsóbban, helyben!

Nyitva: • H–P: 6–19-ig • SZO.: 8–17-ig • V.: 8–17-ig 
95-ös • Gázolaj • PB gáz • Telefon egyenleg feltöltés 

 • Autópálya matrica • Megyematrica •  Útdíj egyenlegfeltöltés 
• Bankkártyás fizetés 

CSÚCSON AZ ARANY ÁRA, MOST ÉRDEMES ELADNI!

FESTMÉNYEKET VÁSÁROLUNK!

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

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

Törtarany és fazonarany 
felvásárlás!

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

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

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

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

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

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

Forgalomból kivont valutákat, kitüntetéseket vásárolok

Herendi porcelánt készpénzért 
vásárolok!

Ezüsttárgyakért kimagasló árat fizetünk készpénzben!

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

Törtezüst, fazonezüst: 300–1200 Ft/g


